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 تقديم
 الحمد هلل رب العالمين، والصبلة والسبلـ على سيدنا محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين.

 وبعد ..
لها معاف متعددة لحقيقة واحدة وىي العبادة وىي فإف السجود والتسليم والخضوع وااللتزاـ، ك

 بهذا المعنى جارية على كل مخلوقات اهلل تعالى.
فالكوف وما فيو يتجو بتكوينو اتجاىاً مرتبطاً بإرادة اهلل تعالى ومشيئتو بصورة تنطبق بالسجود 

 والتسليم هلل تعالى.
ي المرسـو لها وىو حفظ وجميع المخلوقات تحقق بهذا التسليم أفضل صور األداء الوظيف

النظاـ الكوني، ولو قدر لشيء من المخلوقات أف يخرج عن نظاـ الخلق لتعرض للفناء 
 والدمار.
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وعلى سبيل المثاؿ: لو خرجت الكواكب عن مداراتها، أو األرض عن موقعها، أو الشمس عن 
جماد، ونبات، وحيواف، مجموعتها لتعرض النظاـ الكوني للفناء، وعلى ىذا كل المخلوقات من 

وإنساف خاضعة خضوعاً تكوينياً بمعنى أنها تسير وفق نظاـ وقانوف عاـ جعل اهلل العالم يسير 
[، 93بمقتضاه قاؿ تعالى: }ِإْف ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحمِن َعْبًدا{]مريم:

َلَق اللَُّو ِمْن َشْيٍء يَػتَػَفيَّؤا ِظبلَلُُو َعِن اْلَيِميِن َوالشََّماِئِل ُسجًَّدا وقاؿ تعالى: } َأَوَلْم يَػَرْوا ِإَلى َما خَ 
اَل لِلَِّو َوُىْم َداِخُروَف، َوِللَِّو َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبلَِئَكُة َوُىْم 

ُغوَف َوَلُو َأْسَلَم َمْن ِفي [، وقاؿ تعا48،49َيْسَتْكِبُروَف{]النحل: َر ِديِن اللَِّو يَػبػْ لى: }َأفَػغَيػْ
[، وقاؿ تعالى: }َسبََّح ِللَِّو َما ِفي 83السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِإلَْيِو يُػْرَجُعوَف{]آؿ عمراف:

 [.1السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم{]الحديد:
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 اإلنساف والعبادة
اإلنساف يخضع كغيره لنظاـ الكوف كالحياة، والموت، والطوؿ، والقصر، والنمو، والوالدة، وىو 

 ال يستطيع أف يختار شكلو وحجمو، وال يستطيع أف يختار أباه وأمو.
بينما يختلف عن غيره من الكائنات بكونو كائناً عاقبلً يملك القدرة على االختيار في األمور 

لوكية؛ ألف اهلل جعلو مختاراً في السلوكيات وأفاض عليو بنعمة العقل، ووىبو حرية االختيار، الس
 فهو يستطيع أف يفعل الخير مختاراً وكذلك الشر.

ونرى فارقاً بين عبلقة اإلنساف التكوينية التي ال يستطيع أف يمتلك اختياراً فيها، وبين عبلقتو 
فيها فباستطاعتو أف يختار طريق العبادة التي أمر اهلل بها وىي السلوكية التي منحو اهلل االختيار 

طريق الخير، وباستطاعتو أف يختار طريق الخضوع لغير اهلل التي ىي طريق الشر، وىو في 
الحالتين مختاٌر مثاٌب على األولى ومعاقٌب على األخرى، قاؿ تعالى: }وَُكلَّ ِإنَساٍف َأْلَزْمَناُه طَائَِرُه 

ْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك ِفي ُعُنقِ  َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنػَ ِو َوُنْخِرُج َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يَػْلَقاُه َمنُشورًا ، اقػْ
َها َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوزْ  َرى َر ُأخْ َحِسيًبا ، َمِن اْىَتَدى فَِإنََّما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَليػْ

َعَث َرُسواًل{]اإلسراء:  [.15-13َوَما ُكنَّا ُمَعّذبِيَن َحتَّى نَػبػْ
 ولقد أصيب فكرنا اإلسبلمي بالمرجئة والمجبرة والقدرية، الذين قاوموا حرية اإلنساف واختياره.
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فاألولى قالت: )اإليماف قوؿ ببل عمل(، والثانية قالت: )إف اإلنساف مسير كالشجرة في مهب 
يح(، والثالثة قالت: )إف المعاصي قضاء وقدر(، فيجب على اإلنساف الحصيف أف يبتعد عن الر 

ىذه األفكار المنحرفة الدخيلة على اإلسبلـ، وأف يتبع إرشادات القرآف والسنة النبوية 
المطهرة، وأقواؿ أىل البيت في ىذا الجانب العقائدي الهاـ؛ ألنو إذا قاؿ بأي قوؿ من األقواؿ 

عطل كثيراً من اآليات، وأبطل الثواب، والعقاب، والهدؼ من الحياة، والخلق، وقلص  الثبلثة
 دور األنبياء والرسل.

ومن المعلـو أف اهلل قد ىدى الناس جميعاً بإرساؿ الرسل، وإنزاؿ الكتب، وتركيب العقوؿ، ومن 
اؿ تعالى: }َوالَِّذيَن أخذ بهذه الوسائل التي جعلها اهلل طريقاً للهداية زاده اهلل ىدى وبصيرة، ق

[، أما من تنكب عنها فلن يزداد إال ضبللة، 17اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم{]محمد:
قاؿ تعالى: }َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُىْم  

 وىو في األمرين الواضع نفسو حسب اختياره.[، 125َكاِفُروَف{]التوبة:
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 مفهـو العبادة في اإلسبلـ
لقد خلق اهلل اإلنساف ألجل غاية محددة المعالم، أال وىي عبادة اهلل عّزوّجل قاؿ تعالى: }َوَما 

ُهْم ِمْن ِرْزٍؽ َوَما أُ  رِيُد َأْف يُْطِعُموِف ، ِإفَّ اللََّو ُىَو َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف ، َما ُأرِيُد ِمنػْ
ِة اْلَمِتيُن{]الذاريات: [، وقاؿ تعالى: }َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا 58-56الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَّ
َنا الَ تُػْرَجُعوَف{]المؤمنوف: دة [، وقد سخر اهلل لئلنساف كافة السبل لتسير العبا115َوَأنَُّكْم ِإلَيػْ

على الوجو األكمل واألحسن، والعبادة في اإلسبلـ ىي الجوىر واألساس وىي كل عمل صالح 
يتقرب بو اإلنساف إلى اهلل تعالى، فالصبلة عبادة، والصياـ عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، 

ل وكفالة اليتيم عبادة، وجماع الرجل ألىلو عبادة، وإماطة األذى عن الطريق عبادة، وكل فع
 يفعلو اإلنساف قاصداً بو وجو اهلل عبادة مع مطابقتو لمراد الشارع.

 ، ولقد أساء فهم العبادة كثير من الناس فالبعض يفهم أنها تتمثل في الطقوس كالصبلة والصـو
 وىذا فهم محدود يمثل جزءاً واحداً من مفهـو العبادة.
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دى بطريقة ميكانيكية بدوف أي تأثير على والحقيقة أف اإلسبلـ ال يدعو إلى شعائر مجردة تؤ 
حياة األفراد الشخصية، قاؿ تعالى: }لَْيَس اْلِبرَّ َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ 

آَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرَبى اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َواْلَمبلَِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيّْيَن وَ 
ـَ الصَّبَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوالْ  ُموُفوَف َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرّْقَاِب َوَأقَا

َوِحيَن اْلَبْأِس ُأْولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأْولَِئَك ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء 
 [.177ُىُم اْلُمتػَُّقوَف{]البقرة:

أنت تمارس يومياً الصلوات الخمس ولكن ىل ىنالك تأثير في سلوكك؟ ىل أنت مبتعد عن 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنكَ  ِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر الفحشاء والمنكر كما قاؿ تعالى: }ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ

 [؟45َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنػَُعوَف{]العنكبوت:
أنت تصـو ولكن ىل وّلد الصـو لديك خوفاً من الجليل وعمبلً بالتنزيل؟ ىل وّلد في أحشائك 

التقوى التي تجعلك محلقاً مع اهلل في كل األحواؿ، راحماً للضعفاء والمساكين، مطعماً 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم  للجائعين؟ قاؿ تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا

 [.183َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف{]البقرة:
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أنت تتصدؽ ولكن ىل أنفقت مما تحب؟ قاؿ تعالى: }َلْن تَػَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُػْنِفُقوا ِممَّا 
 [.92ُتِحبُّوَف{]آؿ عمراف:

ٌر ِمْن َصَدَقٍة  أنت تتصدؽ ولكن ىل اجتنبت األذية والمن؟ قاؿ تعالى: }قَػْوٌؿ َمْعُروٌؼ َوَمْغِفَرٌة َخيػْ
ُعَها َأذًى َواللَُّو َغِنيّّ َحِليٌم{]البقرة:  [.263يَػْتبػَ

؟ ضع على أنت قد تعمل، وتعمل، و..... ولكن ىل عملك موافٌق لمراد اهلل ورسولو أـ ال
 نفسك ىذا السؤاؿ عند أي عمل تقـو بو.

فاإليماف شعب متعددة أعبلىا كلمة التوحيد )ال إلو إال اهلل( وأدناىا رفع األذى عن الطريق، 
والمطلوب من اإلنساف أف يكوف مخلصاً هلل في عبادتو }َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمبًل 

[، ويتأكد من مصداقية ترديده يومياً: }ِإيَّاَؾ 110ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِّْو َأَحًدا{]الكهف:َصاِلًحا َوالَ 
 [.5نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعيُن{]الفاتحة:
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 ىذا الكتاب
وىذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين ىو من الوسائل المعينة لك على فهم العبادة وكيفية 

في ظبللها من خبلؿ تنوعها وتعددىا، فما من ىم أو غم أو حاجة أو طلب إال تأديتها والعيش 
وقد خصصت لو صبلة تبدد الملل وتبعث األمل، قاـ بجمعها وتتبعها السيد العبلمة الولي 

القاسم بن أحمد المهدي حفظو اهلل المعروؼ بزىده وورعو وحكمتو، وقد اشتمل ىذا الكتاب 
ما يستغرب البعض من كثرتها ولكن مؤلفها قد أزاؿ االستغراب على عدد كبير من الصلوات رب

بذكر الروايات واآلثار الدالة على كل منها، وللناظر نظره إذ أف غرض المؤلف ىو الجمع 
 واالستقصاء وذكر الفوائد مع اإلشارة إلى مصدر الرواية أو األثر.

س السعادة بعد أف سرد أنواع كما أف المؤلف حفظو اهلل تعالى حرص على ذكر مخ العبادة وأسا
الصلوات ليصبح ىذا الكتاب حديقة غناء مليئة بالعبر والدروس والصلوات والتسابيح واألدعية 

 التي يحتاجها المسلم لرحلتو األخروية.
ومن المعلـو أف ذكر اهلل تعالى وتسبيحو وتحميده مخ العبادة، وأساس السعادة، وسمة عظيمة 

بذي العزة والجبلؿ، قاؿ تعالى: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّني فَِإّني  من سمات الكماؿ واالتصاؿ
اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف{]البقرة: [، 186َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

و السبلـ : )الدعاء سبلح وىو سبلح المؤمن القاطع، وحرزه المانع، يقوؿ اإلماـ علي علي
ًرا ، َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة  المؤمن(، وقاؿ تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكًرا َكِثي

 [.41،42َوَأِصيبًل{]األحزاب:

(1/9) 

 

رًُّعا َوِخيَفًة كما أنو زاد األنبياء وسجيتهم العظمى، قاؿ تعالى: }َواذُْكْر رَبََّك ِفي نَػْفِسَك َتضَ 
[، وقاؿ على 205َوُدوَف اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ َوالَ َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِليَن{]األعراؼ:

ْم لساف نوح: }فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا ، يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا ، َويُْمِددْكُ 
[، واإلعراض عن الدعاء 12-10بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْػَهارًا{]نوح:

ذنب خطير قاؿ تعالى: }َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدِتي 
[، فيجب علينا جماعات وأفرادًا، ذكراناً وإناثاً ذكر اهلل  60رِيَن{]غافر:َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم َداخِ 

كثيراً وتسبيحو بكرة وأصيبًل، وما سبب ما نحن فيو من البؤس والحرماف والقلق والتوتر 
والتفكك والتشرذـ إال االبتعاد عنو وعدـ االتصاؿ بو، فما من عبد يدعو ربو مخلصاً إال 

نو أكـر الكرماء، وأسمح الغرماء، كيف ال ونعمو إلينا نازلة، وذنوبنا استجاب لو ولبى طلبو؛ أل



إليو صاعدة، ببل حياء يردع، أو خوؼ يمنع؟! قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من 
لـز االستغفار جعل اهلل لو من كل ضيق مخرجاً، ومن كل ىم فرجاً، ورزقو من حيث ال 

 يحتسب((.
 ط:وللدعاء آداب وشرائ

[، والتقوى ىي: أف ال يراؾ 27التقوى، قاؿ تعالى: }ِإنََّما يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن{]المائدة: -1
 اهلل في موضع يكرىو، وال يفتقدؾ في موضع يحبو.
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الثقة باهلل تعالى، واليأس عما في أيدي الناس، يقوؿ الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو وآلو  -2
))إذا أراد أحدكم أف ال يسأؿ ربو شيئاً إال أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، وال يكوف لو  وسلم:

رجاء إال عند اهلل، فإذا علم ذلك من قلبو لم يسألو شيئاً إال أعطاه، أال فحاسبوا أنفسكم قبل 
 أف تحاسبوا، فإف في القيامة خمسين موقفاً، كل موقف ألف سنة، ثم تلى صلى اهلل عليو وآلو

 [((.4وسلم ىذه اآلية: }ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة{]المعارج:
أف يكوف مطعمو حبلاًل، ومشربو حبلاًل، وملبسو حبلاًل، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  -3

 وسلم: ))من أحب أف تستجاب دعوتو فليطيب مكسبو((.
اهلل عليو وآلو وسلم[، يقوؿ اإلماـ علي عليو أف يصلي على محمد وآؿ محمد ] صلى  -4

السبلـ : )الدعاء محجوب عن السماء، حتى يصلى على محمد وآؿ محمد(، ألف الصبلة 
 على النبي وآلو جزء من العبادة.

وأفضل أوقات الدعاء بعد أداء الفريضة، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أدى 
مستجابة((، ويقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))دعوتاف ليس  فريضة فلو عند اهلل دعوة

، ودعوة المرء ألخيو بظهر الغيب((، فعليك أخي  بينهما وبين اهلل حجاب دعوة المظلـو
المسلم برسم خطة لبرنامج الدعاء بعد الصلوات الخمس، وفي األوقات المستجاب فيها 

 الدعاء.
ن المؤلف بالرغم من غناه عنها وعدـ رغبتو في ذكرىا إال وىذه سطور متواضعة مختصرة جداً ع
 أني تعمدت إثباتها للتأسي واالقتداء.
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 ترجمة المؤلف
 نسبو

ىو السيد العبلمة الولي القاسم بن أحمد بن اإلماـ المهدي محمد بن القاسم بن محمد بن 
د بن علي بن الحسين إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين بن علي بن عبداهلل بن أحم

بن علي بن عبداهلل بن محمد بن اإلماـ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراىيم بن يوسف بن علي 
بن إبراىيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر بن بن علي الهادي بن محمد بن اإلماـ 

بن اإلماـ علي الرضا بن اإلماـ موسى الكاظم بن اإلماـ جعفر الصادؽ بن اإلماـ محمد الباقر 
 علي السجاد بن اإلماـ الحسين السبط بن أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب":

 نسب كأف عليو من شمس الضحى .... ردًأ ومن فلق الصباح برودا
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 مولده ومشائخو
ماـ ىػ، ونشأ نشأة مباركة. والده السيد العبلمة أحمد بن اإل1354ولد ػ حفظو اهلل تعالى ػ سنة 

ػ رحمو اهلل تعالى ػ وقد كاف عالماً تقياً. ووالدتو   ى1363المهدي، استشهد مسموماً سنة 
 الفاضلة عنبرة بنت محمد بن مرشد الدميني استشهدت بالطلق حاؿ الوالدة.

سلك قاسمنا حفظو اهلل مسالك األخيار، ونهج نهج آبائو األطهار، وبكر إلى تحصيل العلـو 
سامية، وتقلب في حلقات العلم، وتتلمذ على كثير من جهابذة العلماء بهمة عالية وعزيمة 

األعبلـ، منهم حجة عصرنا ودرة دىرنا مجد الدين بن محمد المؤيدي ػ أيده اهلل تعالى ػ والسيد 
العبلمة الولي محمد بن أحمد أبو علي ػ حفظو اهلل تعالى ػ والسيد العبلمة علي بن عبداهلل 

لى ػ والسيد العبلمة صبلح بن محمد نور الدين ػ رحمو اهلل تعالى ػ والسيد ساري ػ رحمو اهلل تعا
العبلمة زيد بن علي الكبير ػ رحمو اهلل تعالى ػ والسيد العبلمة محمد لطف ساري ػ رحمو اهلل 

تعالى ػ والسيد العبلمة لطف محمد عشيش، والسيد العبلمة عبدالخالق عشيش، والسيد 
ػ حفظو اهلل تعالى ػ والقاضي العبلمة ثابت بن سعد بهراف رحمو اهلل،  العبلمة إسماعيل المختفي

 والقاضي العبلمة عبداهلل بن محمد العنسي رحمو اهلل.
وىكذا ظل يتنقل في مجالس العلم وحلقات الدرس حتى أضحى فيها غزير العلم، واسع 

ية، وطهارة القلب، المعرفة، عظيم اإلدراؾ، وتميز بطيب المنشأ، وسبلمة النية، وصفاء الطو 
 وكماؿ العبادة، وكثرة الخشوع، وغزارة الدمعة، وحسن الحكمة، ودماثة الخلق.
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 مؤلفاتو
 ولو حفظو اهلل تعالى عدد من المؤلفات المفيدة، والمجاميع العديدة، منها:

 )مواىب الرحمن في فضائل القرآف( مخطوط بمكتبتو. -1
حيحة في محبة رسوؿ اهلل وأىل بيتو( يقع في ثبلثة )النصوص الصريحة واألخبار الص -2

 أجزاء، مخطوط بمكتبتو.
)إحياء الميت فيما يجب للمسيء من أىل البيت( مصفوؼ بأيدينا نسخة منو ىدية من  -3

 المؤلف ػ حفظو اهلل تعالى ػ .
 )الصلوات المندوبات والمستحبات( وىو الذي بين يديك الكريمتين. -4
 مهدي( ػ مصفوؼ ػ بأيدينا نسخة منو ىدية من المؤلف ػ حفظو اهلل تعالى ػ.)سيرة اإلماـ ال -5
 )طرائف المشتاقين من قصص األولياء والصالحين( تحت الطبع. -6
 )الجامعة المهمة في فضائل األئمة( مخطوط بمكتبتو. -7
 )تذييل مقاتل الطالبيين( مخطوط بمكتبتو. -8
 مكتبتو.)تعليق حوؿ مسألة الوالية( مخطوط ب -9

 )مذكرات حوث( مخطوط بمكتبتو. -10
 )مذكرات صنعاء( مخطوط بمكتبتو. -11
 )مذكرات األردف( مخطوط بمكتبتو.-12
 )مذكرات الرياض( مخطوط بمكتبتو. -13
 )مذكرات نجراف( مخطوط بمكتبتو. -14
 )ديواف اإلماـ الهادي( مخطوط بمكتبتو. -15
 و.)ديواف اإلماـ الناصر( مخطوط بمكتبت -16
 )ديواف اإلماـ المتوكل يحيى حميد الدين( مخطوط بمكتبتو. -17
 )ديواف اإلماـ محمد بن إبراىيم حورية( مخطوط بمكتبتو. -18
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 ثناء العلماء عليو
إف السيد العبلمة القاسم بن أحمد المهدي محل إجماع عند جميع العلماء، فهم يثنوف عليو 

و من العلم، والعبادة، والتواضع، والزىادة، واألخبلؽ الكريمة، غاية الثناء، نظراً لما يتمتع ب



والسجايا العظيمة، وال أستطيع أف أسجل في ىذه العجالة قوائم شهاداتهم، إال أني أرى من 
الضروري ذكر ما قالو شيخنا وحجة عصرنا ودرة دىرنا مجد الدين المؤيدي ػ حفظو اهلل تعالى ػ 

يض أرسلو إليو لكتابو )الزىر الوردي في سيرة المهدي( قاؿ حولو وكفى، وذلك من خبلؿ تقر 
فيو: )الحمد هلل، وسبلـ على عباده الذين اصطفى، وبعد: فقد كاف االطبلع على ما حرره 
سيدي المولى العبلمة األوحد األمجد نجم آؿ محمد القاسم بن أحمد بن اإلماـ األعظم 

حمد بن القاسم بن محمد ػ سبلـ اهلل عليو المجدد للدين المهدي لدين اهلل رب العالمين م
ورضوانو عليهم، حفظو اهلل تعالى وتواله، وجزاه أفضل جزاه، وأداـ في الدارين عبله، من 

التشجير المتقن المحكم لهذه الشجرة المباركة الطيبة كما قاؿ تعالى: }َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها 
 [.24ِفي السََّماِء{]إبراىيم:

 ىبسلسلة من ذ
 

 منوطة بالشهب
 

 ونسبة ترددت
 

 بين وصي ونبي
 

 سبحاف من طهرىا
 

 من شائبات النسب
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ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوآَؿ ِعْمَراَف َعَلى  وكفاىم شرفاً ما قاؿ اهلل جل جبللو: }ِإفَّ اللََّو اْصَطَفى آَد
[. ففي ىذا العمل 34-33ُو َسِميٌع َعِليٌم{]آؿ عمراف:اْلَعاَلِميَن ، ُذرّْيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللَّ 

المبرور والسعي المشكور إيصاؿ للتعارؼ والتواصل بين ذوي األرحاـ، وقد قاؿ عز وجل: 
[، وقاؿ تعالى: }َواتػَُّقوا اللََّو 75}َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ:

ـَ{]النساء: الَِّذي [ وال تمكن اإلحاطة في ىذه العجالة بما ورد في ذلك 1َتَساَءلُوَف ِبِو َواأَلْرَحا
من الكتاب والسنة، وال طريق لمن جهل االنتساب إلى بلوغ تلك األسباب، فهذا النسب 



العلوي النبوي صحيح معتمد معلـو مرسـو عند الجميع من أىل األنساب األثبات من أىل 
وي، وغيرىم من المعتمدين الثقات، فيعتمد، واهلل ولي التوفيق }َربّْ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر البيت النب

َباِدَؾ نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي عِ 
ِلْح ِلي ِفي ُذرّْيَِّتي ِإّني تُػْبُت ِإلَْيَك َوِإّني ِمَن [، }َوَأصْ 19الصَّاِلِحيَن{]النمل:

 [.15اْلُمْسِلِميَن{]األحقاؼ:
وىكذا ىو في عيوف أىل الفضل واالستقامة، وال يعرؼ الفضل إال ذووه، ولم يزؿ ػ حفظو اهلل 

 تعالى ػ مقيما في منطقة نجراف، ناشراً للعلم والعرفاف.
 وفي األخير:
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لمساحة المسموح لي بها في ىذا المقاـ ال تسمح لي بالمزيد، بناء على طلبو حفظو أرى أف ا
اهلل فقد ترجاني أال أسترسل في ترجمتو ، وىذا يؤكد ورعو ومحاربتو للمظاىر وإف كاف غرضنا 

وكما يعلم اهلل إيضاح جوانب الفضل ألىل الفضل للتأسي واالقتداء، وأقوؿ: إف ىنالك الكثير 
ىذا السيد السند الخطير، أسأؿ اهلل أف يمكنني من تتبعو وإثباتو وفاء وعرفاناً لولي والكثير عن 

 اهلل كما أسألو أف يحفظو، وأف يمتعنا بحياتو، وينفعنا بعلومو.
 

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وآلو الطاىرين ..
 

 عبداهلل بن حمود العزي ػ وفقو اهلل
/20اليمن ػ صعدة ػ :   ىػ1424/محـر
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 تقريض السيد العبلمة محمد بن محمد المنصور حفظو اهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
لقد تفضل سيدي العبلمة علم اإلسبلـ القاسم بن أحمد بن المهدي الحوثي الحسيني )حفظو 

اهلل( على كاتب ىذا الفقير إلى عفو اهلل ولطفو فأطلعني علىمؤلفو ىذا القيم المفيد لكل 



اب )المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات(، ولقد طالعت منو ما مستفيد، كت
تيسر لي الوقوؼ عليو فوجدتو أنفع ماوقفت عليو في ىذا الباب فنعم ماقاـ بو من الطاعة واليد 

الطولى لطالبي العلم واالستفادة، جزاه اهلل خيرًا في الدارين ونفع بو آمين اللهم آمين، بتأريخ 
 وكتبو محمد بن محمد بن إسماعيل مطهر المنصور غفر اهلل لهم آمين1416نة صفر الخير س
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 تقريض السيد العبلمة علي بن عبد الكريم الفضيل حفظو اهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلو الطاىرين، ورضي اهلل عن الصحابة الراشدين، 

 يـو الدين وبعد: ومن تبعهم بإحساف إلى
فقد أطلعني العبلمة العلم القاسم بن أحمد بن اإلماـ الحجة المهدي محمد الحوثي الحسيني 

أطلعني حفظو اهلل وأبقاه على كتابو القيم )كتاب  -أسامي لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناىا-
في ىذا  المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات(، فوجدتو من خير ما ألف وجمع

الموضوع، كتب اهلل أجره وضاعف مثوبتو، ونفع بو المؤمنين والمؤمنات، وأبقاه اهلل سراجاً منيرًا 
في سماء الهدى واالىتدا، ووفقنا اهلل جميعاً إلى ما فيو الخير وحسن الختاـ بجوده وفضلو، 

 وصلى اهلل وسلم على محمد وآلو.
 علي عبد الكريم محمد الفضيل شرؼ الدين.كتب المفتقر إلى عفو اهلل ورضاه    ى7/8/1416
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 تقريض القاضي العبلمة صبلح بن أحمد فليتة حفظو اهلل
 وللقاضي العبلمة صبلح بن أحمد فليتو:

 كتاب جميل فيو جم الفوائد .... وفيو من الترغيب حسن الفرائد
 فيا باغياً هلل حسن تقرٍب .... عليك بو إف بث جمع الشوارد

 آلؿ محمد .... لو علم يهديك حسن العوابد مؤلفو فخر
 فللو ذاؾ البدر هلل دره .... فقد جمع التأليف كل الفوائد

 سموت إلى العلياء وأنت مبجل .... وأنت حبيب عند خل وعاند
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 تقريض الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
اهلل جل وعبل وقد عشتها مع كتاب المسنونات أسعد اللحظات ىي تلك التي تعيشها مع 

والمندوبات والمستحبات من الصلوات الذي جمعو علم من أعبلـ الهداية ىو السيد قاسم بن 
أحمد بن المهدي محمد بن القاسم الحوثي الحسيني وكأنو أحسن اهلل إليو يريد من المسلمين 

حتراـ التاـ وحقيٌق بالقياـ بين يديو أف ال يكتفوا بالواجبات ألّف الملك الجليل جديٌر باال
واإلقباؿ على عبادتو والوقوِؼ الطويل في حضرتو حبِّا لو وإجبلاًل، واعترافاً بنعمو وامتثااًل؛ ألنا 

[، فالكتاب صرخة للنياـ 56ُخلقنا لذلك }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف{]الذاريات:
والترىيب وآثار الصالحين واآلداب والحكم ومكاـر األخبلؽ فجزى يحوي ثروة من الترغيب 

 اهلل مؤلفو خير الجزاء .. آمين
 

 د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسني عفا اهلل عنو
 ـ28/8/1998الموافق   ى1419جمادى األولى  9صنعاء 
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 رموز الكتاب
 زخار لمذاىب علماء األمصار.إيضاح بعض الرموز الواردة في آخر المنقوؿ من البحر ال

 الرمز -االسم
  ى-الهادي 

 ؼ -أبو يوسف
 ح -أبو حنيفة
 ط -أبو طالب

 قش -أحد قوؿ الشافعي
 بعش -بعض أصحاب الشافعي

 خي -الكرخي



 مد-أحمد بن حنبل 
 ز -اإلماـ زيد بن علي
 ف -الناصر األطروش

 ـ -المؤيد باهلل
 ي-اإلماـ يحيى بن حمزة 
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الرموز الواردة في آخر المنقوؿ من الجامع الصغير وكنز العماؿ حسبما أوضحها إيضاح بعض 
 اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي في ديباجة الجامع الصغير، وجمع الجوامع.

 االسم الرمز
 البخاري خ

 البخاري ومسلم ؽ
 سنن النسائي ف

 زيادات أحمد بن حنبل عم
 سنن ابن أبي شيبة ش

 ابن حباف حب
 ي في المختارة ضالضياء المقدس

 أبو داود د
 ابن عساكر كر

 أبو نعيم حل
 الطبراني في الكبير طب
 العقيلي في الضعفاء عق

 الخطيب خط
 البيهقي في شعب اإليماف ىب

 مسلم ـ
 سنن الترمذي ت

 مسند أحمد بن حنبل حم
 سنن ابن ماجة ىػ



 عبد الرزاؽ في الجامع عب
 أبي يعلى ع
 الطيالسي ط

 البيهقي في السنن ؽ
 لحاكم في المستدرؾ ؾا

 الدارقطني قط
 الطبراني في األوسط طس

 ابن عدي عد
 الديلمي مسند الفردوس فر
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 نص الكتاب
 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رب يسر وأعن ياكريم

الحمد هلل الذي ىدانا لعبادتو، وتفضل علينا بواليتو، وأوالنا حسن كبليتو وعنايتو، وألهمنا ذكره 
فضبلً منو وإحسانا، وتحنناً ورحمة وامتناناً، القائل في محكم التنزيل الكريم: }َوَما وشكره ت

ُهْم ِمْن ِرْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأْف يُْطِعُموِف ، ِإفَّ ال لََّو ُىَو َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف ، َما ُأرِيُد ِمنػْ
ِة اْلَمِتيُن{ [ والصبلة والسبلـ والتحيات واإلكراـ على أفضل 58-56]الذاريات:الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَّ

المتعبدين، وأكـر الزىاد المتخشعين، وأكمل عباد اهلل الصالحين القائل ))حبب إلي من دنياكم 
النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصبلة(( وعلى آلو وأصحابو سادة العباد، وزينة الزىاد، 

ق الجهاد، وعلى التابعين سبيلهم الناىجين نهجهم المقتفين أثرىم إلى الذين جاىدوا في اهلل ح
 يـو الدين، وبعد:
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فقد سبق أف كتبت رسالة عن الصلوات الخمس المفروضة التي ىي عماد الدين، وركنو العظيم 
الفارؽ بين الكفر واإلسبلـ، كتبتها في رسالة مختصرة جمعت بعض اآليات القرآنية الشريفة 



األحاديث النبوية المنيفة حوؿ ركنيتها ووجوبها وفضلها وأذكارىا وما لمقيمها من األجر العظيم و 
والحظ الفخيم قاصداً بذلك وجو اهلل تعالى ألثوب إليها ويثوب إليها كل مسلم فيكرر قراءتها 

في كل وقت، خصوصاً العامة، ولست األوؿ ولست األخير فقد كتب علماء اإلسبلـ رضي اهلل 
عالى عنهم وأرضاىم كتباً ورسائل مطولة ومختصرة بما فيو الكفاية }ِلَمْن َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو َأْلَقى ت

 [ ولكن أردت أف أدلي بدلوي وإف كنت قليل البضاعة.37السَّْمَع َوُىَو َشِهيٌد {]ؽ:
 مستشهداً بقوؿ األوؿ:

 وتشبهوا إف لم تكونوا مثلهم .... إف التشبو بالكراـ فبلح
 

نسأؿ اهلل الحليم الكريم ذا العرش العظيم القبوؿ والتوفيق لما يحبو ويرضاه، وأف يجعلو بفضلو 
 وإحسانو خالصاً لوجهو الكريم.
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وفي ىذه الوريقات جمعت بعض ماورد عن الرسوؿ صلى اهلل تعالى عليو وآلو وسلم، وبعض ما 
ن من المسنونات والمندوبات جاء عن العلماء العاملين والفضبلء والزىاد الصالحي

والمستحبات من الصلوات في أوقات معينة وغير معينة، امتثاالً لقولو عز من قائل كريم:}َوذَّكْر 
[ وأوؿ من أقصد بذلك نفسي وأىلي وأوالدي 55فَِإفَّ الذّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن {]الذاريات:

ين والمسلمات، في مشارؽ األرض وأحفادي وعشيرتي، ثم المؤمنين والمؤمنات، والمسلم
ومغاربها، ىدانا اهلل تعالى وإياىم إلى طاعتو، وأعاننا وإياىم على ذكره وشكره وحسن عبادتو، 

وجنبنا وإياىم شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وشر شياطين اإلنس والجن أجمعين، إف اهلل على  
 ين وبعد:كل شيء قدير، وباإلجابة جدير، آمين آمين آمين رب العالم
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فالصلوات فرضاً ونفبًل، واجباً ومسنوناً، ومندوباً ومستحباً، عموماً وخصوصاً، ليبلً ونهارًا، ىي 
النور، وىي الخير، وىي الطمأنينة، وىي النصر والرزؽ، وىي السعادة األبدية، وىي الصلة 

لمنكر، وىي الخير األكيدة بملك السماوات واألرض جل وعبل، وىي الناىية عن الفحشاء وا
الجامع والدواء النافع في الدنيا واآلخرة، قاؿ اهلل تعالى:} َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة َوِإنػََّها 

[ وقاؿ تعالى: }اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة ِإفَّ اللََّو َمَع 45َرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن{]البقرة: َلَكِبي



[ وقاؿ تعالى: }اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّبَلَة ِإفَّ الصَّبَلَة 153يَن {]البقرة:الصَّابرِ 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنػَُعوَف{]العنكبوت: [، وقاؿ 45تَػنػْ

[، 28ُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأالَ ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{]الرعد:تعالى: }الَِّذيَن آمَ 
َها الَ َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة  وقاؿ تعالى: }َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصطَِبْر َعَليػْ

آليات المباركات الكريمات عامة في الصلوات الخمس التي ىي [، وىذه ا132لِلتػَّْقَوى{]طو:
عماد الدين، وركن من أركاف اإلسبلـ، وفي سائر الصلوات التي سنها الرسوؿ الكريم صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم أو ندب إليها.
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))إف وفي آمالي اإلماـ أبي طالب: عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
[ 28الصبلة قرباف المؤمن (( وعن قتادة في قولو تعالى: }َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو {]الرعد:

قاؿ: حنت قلوبهم إلى ذكر اهلل، واستأنست بو، وقاؿ تعالى: }فَػَلْوالَ َأنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمَسبِّْحيَن 
فنجا. وكاف يقاؿ في الحكمة: إف العمل [ قاؿ: كاف كثير الصبلة في الرخاء 143{]الصافات:

 الصالح يرفع صاحبو إذا ما عثر، وإذا ما صرع وجد متكًأ.
وفي حلية األولياء: عن عتبة بن عبد السلمي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))لو أف 

 رجبلً يخر على وجهو من يـو ولد إلى يـو يموت في مرضاة اهلل لحقره يـو القيامة((.
ن ابن عمر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))تعرضوا هلل في أيامكم فإف هلل عزوجل نفحات وع

 عسى أف يصيبكم منها واحدة التشقوف بعدىا أبدا((.
وعن محمد بن مسلمة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف لربكم في أياـ دىركم نفحات 

 أبدًا((. فتعرضوا لو لعلو أف يصيبكم نفحة منها فبل تشقوف بعدىا
وعن أنس بن مالك عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أطت السماء وحق لها أف تئط ما منها 

 موضع قدـ إال وبو ملك ساجد أو راكع أوقائم((.
قلت: وأطت مشتقة من األطيط وىو الصرير، أي صوتت وحنت من ثقل ما عليها من ازدحاـ 

بكثرتهم وتزاحمهم بالتسبيح والتقديس  المبلئكة" وكثرة الساجدين منهم، وىو مثل وإيذاف
 والتهليل، وإف لم يكن أطيط حقيقة واهلل أعلم.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ركعتاف خفيفتاف مما تحقروف وتنفلوف يزيدىما ىذا في عملو 
 أحب إليو من بقية دنياكم((.
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تاف خير من الدنيا وما عليها ولو وعن أبي أمامة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ركعتاف خفيف
 أنكم تفعلوف ما أمرتم بو ألكلتم غير أذرعاء وال أشقياء(( أخرجو الطبراني.

قاؿ في حاشية: أذرعاء بالذاؿ المعجمة جمع ذرع ككتف وىو الطويل اللساف الفارِه السيار 
تطوع بالصبلة وتوكلتم ليبلً ونهارًا، يريد عليو الصبلة والسبلـ بذلك لو فعلتم ما أمرتم بو من ال

على اهلل تعالى حق توكلو ألكلتم رزقكم مساقاً إليكم من غير تعب وال نصب، وال جد في 
الطلب، ولما احتجتم إلى كثرة اللدد والخصومة، والسعي ليبلً ونهارًا في تحصيلها من غير 

 إجماؿ في الطلب قاؿ: من فيض القدير.
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ثبلث كفارات ، وفي حلية األولياء: عن أنس قاؿ: قاؿ رس

وثبلث درجات، وثبلث منجيات، وثبلث مهلكات، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في 
السبرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل األقداـ إلى الجمعات، وأما الدرجات، فإطعاـ 

وأما المنجيات، فالعدؿ في الغضب  الطعاـ، وإفشاء السبلـ، والصبلة بالليل والناس نياـ،
والرضى، والقصد في الغنى والفقر، وخشية اهلل في السر والعبلنية، وأما المهلكات، فشح 

 مطاع، وىوى متبع، وإعجاب المرء بنفسو((.
 وفي السنن: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا حزبو أمر فزع إلى الصبلة .

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا دخل عليو بعض   وأخرج عبد الرزاؽ الصنعاني
 [.132الضيق في الرزؽ أمر أىلو بالصبلة ثم قرأ ىذه اآلية }َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّبَلِة {]طو:

(1/29) 

 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي ىريرة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))لن يدخل أحداً عملو 
  أنت يارسوؿ اهلل؟!الجنة (( قالوا: وال

قاؿ: ))وال أنا إال أف يتغمدني اهلل بفضل رحمتو فسددوا وقاربوا وال يَػَتَمنَّ أحدُكم الموَت إما 
 محسن فلعلو يزداد خيرًا وإما مسيئ فلعلو أف يستعتب((.

وفي الترمذي: عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يقوؿ اهلل تعالى: 
ابن آدـ تفرغ لعبادتي أمؤل صدرؾ غنًى وأسد فقرؾ، وإف لم تفعل مؤلت صدرؾ شغبلً ولم  يا

 أسد فقرؾ((.
وفي حلية األولياء: بسنده إلى أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف 

ل من اهلل عزوجل قاؿ: من آذى لي ولياً فقد آذنتو بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفض



أداء ما افترضت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو، فإذا أحببتو كنت سمعو 
الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها، فلئن 

سألني عبدي ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نفس 
 ؤمن يكره الموت وأكره إساءتو أو مساءتو(( وىو في البخاري.الم

 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أف خير أعمالكم الصبلة((.
وعن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لئن تغدو فتتعلم آية من كتاب 

 ة(( أخرجو ابن ماجة من حديث طويل.اهلل خير لك من أف تصلي مائة ركع
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وعن أنس عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))اطلبوا الخير دىركم كلو وتعرضوا لنفحات اهلل، فإف 
هلل نفحات من رحمتو يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا اهلل أف يستر عوراتكم وأف يؤمن 

 روعاتكم((.
يحاسب بو العبد يـو القيامة الصبلة المكتوبة، فإف  وعن تميم الداري يرفعو قاؿ: ))أوؿ ما

أتمها وإال قيل انظروا ىل لو من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعو، فإف لم تكمل الفريضة ولم 
 يكن لو تطوع أخذ بطرفيو فيقذؼ بو في النار((.

كع َعَلْتُو رحمة وفي كنز العماؿ: ))إذا قاـ العبد في صبلتو ُذرَّ البّر على رأسو حتى يركع، فإذا ر 
 اهلل حتى يسجد، والساجد يسجد على قدمي اهلل فليسأؿ وليرغب(( ص عن عمار.

ُر  وقولو على قدمي اهلل تعالى منزه عن ذلك }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصي
رتو على [ والمعنى واهلل تعالى أعلم على رحمة اهلل تعالى ومغفرتو وبركاتو وقد11{]الشورى:

 سرعة اإلجابة فيما يطلبو العبد الصالح من رحمتو ورضوانو جل وعبل واهلل تعالى أعلم.
وفيو: ))من صلى صبلة فلم يتمها زيد عليو من سبحاتو حتى تتم(( طب عن سعد بن عايذ 

 القرظ.
وفي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كـر اهلل تعالى وجهو للحافظ محمد بن سليماف 

لكوفي عن نوؼ البكالي قاؿ: رأيت علياً ذات ليلة وكاف يكثر الخروج والنظر إلى السماء، ا
 فقاؿ لي: يا نوؼ أنائم أنت؟
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قلت: بل يقظاف رامق أرمقك بعيني يا أمير المؤمنين، فقاؿ يانوؼ طوبى للزاىدين في الدنيا 
بها فراشاً، وماءىا طيباً، واتخذوا القرآف الراغبين في اآلخرة، الذين اتخذوا أرض اهلل بساطاً، وترا

 شعارًا، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
وفي حلية األولياء: عن أبي الجلد قاؿ: أوحى اهلل تعالى إلى موسى عليو السبلـ ))إذا ذكرتني 

، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤؾ وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً 
وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقاـ العبد الحقير الذليل وذـ نفسك، فهي أولى بالذـ، 

 وناجني حيث تناجيني بقلب وجل ولساف صادؽ((.
وقاؿ حاتم األصم: ثبلثة دواء ثبلثة، قياـ الليل دواء قسوة القلب، والصدقة دواء الحرص، 

 المعاصي. وأعماؿ النوافل دواء
وعن ابن سيرين: لو خيرت بين الجنة وبين ركعتين الخترت الركعتين؛ ألف فيهما محبة اهلل 

 ورضاه وفي الجنة محبة النفس ورضاىا.
وعن ىشاـ، عن الحسن قاؿ: أدركت والذي نفسي بيده أقواماً ما أمر أحدىم أىلو بصنعة طعاـ 

أو بارد، وما افترش أحدىم بينو وبين  قط فإف قرب إليو شيء أكلو وإال سكت اليبالي أحار
األرض فراشاً قط، وإنما يتوسد يده فيهجع من الليل ثم يقـو فيبيت ليلتو قائماً راكعاً وساجداً 

 يرغب في فك رقبتو من النار.
وعن علي بن الحسين زين العابدين إف هلل تعالى في كل يـو ثبلثمائة وستين لحظة يلحظ بها 

دركتو تلك اللحظة صرؼ اهلل عنو شر الدنيا وشر اآلخرة وأعطاه اهلل إلى أىل األرض، فمن أ
 خير الدنيا وخيراآلخرة.
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قاؿ ابن كثير في تفسير قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة ِإفَّ اللََّو َمَع 
د إما أف يكوف في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر [ قاؿ: إف العب153الصَّاِبرِيَن{]البقرة:

عليها، كما جاء في الحديث ))عجباً للمؤمن ال يقضي اهلل قضاًء إال كاف خيراً لو، إف أصابتو 
 سراء فشكر كاف خيرًا لو، وإف أصابتو ضراء فصبر كاف خيراً لو((.
الصبلة، كما في قولو تعالى: وبيَّن تعالى أف أجود مايستعاف بو على تحمل المصائب الصبر و 

[ وفي الحديث أف 45َرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن{]البقرة: }َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة َوِإنػََّها َلَكِبي
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا حزبو أمر صلى.

ل الطاعات والقربات، والثاني والصبر صبراف فصبر على ترؾ المحاـر والمآثم، َوصبر على فع



أكثر ثواباً ألنو المقصود، وأما الصبر الثالث وىو الصبر على المصائب والنوائب فذاؾ أيضاً 
واجب كاالستغفار من المعائب، كما قاؿ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر 

ره وإف نازعت إليو األىواء، فمن  هلل بما أحب وإف ثقل على األنفس واألبداف، والصبر هلل عما ك
 كاف ىكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إف شاء اهلل.

وقاؿ علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع اهلل األولين واآلخرين ينادي مناد أين الصابروف 
ن يا ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قاؿ: فيقـو عنق من الناس فتتلقاىم المبلئكة فيقولوف: إلى أي

 بني آدـ؟
 فيقولوف: إلى الجنة، فيقولوف: قبل الحساب؟ قالوا: نعم.

 قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابروف.
 قالوا: وما كاف صبركم؟

(1/33) 

 

 قالوا: صبرنا على طاعة اهلل، وصبرنا عن معصية اهلل حتى توفانا اهلل.
 قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصبلة والصبلة مفتاح 
 الجنة((.

قاؿ العارؼ باهلل إبراىيم بن أحمد الخواص: دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآف بالتدبر، 
 وخبلء البطن، وقياـ الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

جالس للصفوري الشافعي حكاية: قاؿ إبراىيم بن أدىم: يا رب أرني رفيقي في وفي نزىة الم
الجنة، فقيل لو في منامو إنها امرأة سوداء اسمها سبلمة في مكاف كذا ترعى الغنم فهي زوجتك 

 في الجنة، فلما سار إليها وسلم عليها قالت: وعليك السبلـ يا إبراىيم.
 قاؿ: من أخبرِؾ أني إبراىيم.

 الذي أخبرؾ أني زوجتك في الجنة.قالت: 
 فقاؿ: ياسبلمة عظيني

 قالت: عليك بقياـ الليل فإنو يوصل العبد إلى ربو وإف كنت تدعي محبتو فالنـو عليك حراـ.
وقيل: أوحى اهلل إلى داود عليو السبلـ كذب من ادعى محبتي حتى إذا جن الليل ناـ عني 

لة(( فإذا حركها قامت القلوب على باب يقوؿ اهلل تعالى))ياجبريل حرؾ أشجار المعام
 المحبوب.



 ولقد أحسن القائل:
 ببابك عبد من عبيدؾ مذنب

 
 كثير الخطايا جاء يسألك العفو

 
 فأنزؿ عليو الصبر يا من بفضلو

 على قـو موسى أنزؿ المن والسلوى
 

قد كثرت وقاؿ الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قياـ الليل وصياـ النهار فاعلم أنك محرـو 
 خطاياؾ.

 وقاؿ الحسن رضى اهلل عنو: إف الرجل ليحـر قياـ الليل بذنب وقع منو.
 وقاؿ سفياف الثوري: حرمت قياـ الليل خمسة أشهر بذنب واحد، قيل: ما ىو؟
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 قاؿ: رأيت رجبلً يبكي فقلت ىذا مراء.
 ولقد أحسن القائل:

 للساىرين خياـ أراني بعيد الدار ال أقرب الحمى .... وقد نصبت
 عبلمة طردي طوؿ ليلي نائم .... وغيري يرى أف المناـ حراـ

 وعن بعضهم رأيت الجنيد في المناـ بعد موتو، فقلت: كيف حالك يا أبا القاسم؟
 فقاؿ: طاحت تلك اإلشارات، وبادت تلك العبارات، وما نفعنا إال تسبيحات كنا نقولها.

 السحر. وفي رواية: إال ركيعات كنا نركعها في
وعن كعب لو يعلم أحدكم ما ثوابو في ركعتي التطوع لرأى أعظم من الجباؿ الرواسي، فأما 

 المكتوبة فإنها أعظم عند اهلل من أف يستطيع أحد أف يصفها.
وفي كتاب محاسبة النفس البن أبي الدنيا قاؿ: دخل على زحلة العابدة نفر من القراء فكلموىا 

الي وللرفق بها إنما ىي أياـ مبادرة، فمن فاتو اليـو شيء لم يدركو في الرفق بنفسها، فقالت: م
غدًا، واهلل يا إخوتاه ألصلين هلل عزوجل ما أقلتني جوارحي، وألصومن لو أياـ حياتي، وألبكين لو 

 ماحملت الماء عيني، ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أف يقصر فيو؟
 غيرىم أقواؿ حوؿ السنن والنوافل والمداومة عليها:فصل: وللعلماء األعبلـ من المفرعين و 



قاؿ اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في البحر: ونفل الصبلة أفضل النفل وفرضها 
أفضل الفرض بعد اإلسبلـ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))اعلموا أف خير أعمالكم الصبلة(( 

 قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أدومها((.ونحوه وأفضل النفل المؤكد، وأفضلو الرواتب، ل
ومن ذلك ما جاء في شرح األزىار حاشية من قولو: والمسنوف من النفل ما الزمو الرسوؿ صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم وأمر بو.
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قاؿ: مسألة وكلما شرعو الشارع نفبلً أو فرضاً غير مقيد بحدوث سبب فإنو يصح من العبد 
إطبلؽ شرعيتو إشارة إلى أف جنسو مما ينبغي للعبد التنفل بو ال ما شرع لسبب   التنفل بو، إذ

كصبلة الكسوؼ والجنازة والعيد والجمعة ونحوىا؛ ألف ترتيب فعلها على أسبابها صفة 
 مقصودة منها، وفيو:

)فرع( وال يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو ألنهما شرعتا لسبب مخصوص وال بمثل 
 ة والشكر كذلك. انتهى معيار.سجود التبلو 

قلت: يعني أف لما ذكر أسباباً مخصوصة، أما التنفل بالسجود فيصح لما في الحديث 
 الشريف))أقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد((.

وقاؿ في بهجة المحافل للعبلمة يحيى بن أبي بكر العامري ما لفظو: وأحسن ما يمكن الدواـ 
ويطيقو كل أحد في عمـو األحواؿ اعتياد قراءة ختمتين في كل شهر  عليو بغير ملل وال إخبلؿ،

 إحداىما في صبلتو بالليل في كل ليلة جزء، واألخرى خارج الصبلة، واهلل ولي التوفيق.
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ىذا في حق من يحفظ القرآف غيباً، وأما غيره فيقرأ من السور القصار ما أمكنو، وأحسن 
[ في كل ركعة ثبلثاً، فقد ورد في الصحاح: 1اللَُّو َأَحٌد {]اإلخبلص: األوراد لو قراءة}ُقْل ُىوَ 

))إف من قرأىا ثبلثاً فكأنما قرأ القرآف كلو(( وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ربما قرأ 
السورة في ركعة واقتصر عليها وربما قرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة كما في الحديث السابق 

ألعرؼ النظائر التي كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقرف بينهن، فذكر  وحديث ))إني
عشرين من المفصل في عشر ركعات وربما غشيو البكاء في تهجده وخنقتو العبرة وقاـ ليلة 

زِيُز اْلَحِكيُم حتى أصبح بقولو: }ِإْف تُػَعّذبْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك َأْنَت اْلعَ 



 [.118{]المائدة:
فائدة وفي الروض النضير شرح مجموع اإلماـ زيد بن علي رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليهما: 

قاؿ الشيخ تقي الدين رحمو اهلل: قد اختلفت األحاديث في أعداد الركعات الرواتب فعبًل 
لمروي عن مالك أنو كاف وقواًل، واختلفت مذاىب الفقهاء في االختيار لتلك األعداد، وا

 اليوقت في ذلك، قاؿ صاحبو ابن القاسم وإنما يوقت في ىذا أىل العراؽ.
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أعني ما ورد فيو أحاديث بالنسبة في التطوعات والنوافل -في ىذا الباب  -واهلل أعلم-والحق 
ت أف كل حديث صحيح دؿ على استحباب عدد من ىذه األعداد وىيئة من الهيئا -المرسلة

أو نافلة من النوافل يعمل بو في استحبابو، ومراتب ىذا العمل تختلف فإف عضد ىذا الدليل 
الصحيح مبلزمة فعلو أو كثرتو أو كانت داللة اللفظ قوية في تأكيد الحكم أو عضده دليل آخر  

كاف ذلك في أرفع مراتب االستحباب، ومالم يكن فيو أحد ىذه األمور كاف ناقصاً عن تلك 
، وإذا كاف الحديث الوارد في ذلك الينتهي إلى الصحة فإف كاف حسناً ولم يعارضو ما ىو الرتبة

أقوى منو عمل بو ومرتبتو دوف ما قبلو أعني ما ورد فيو الحديث الصحيح المجرد عن المؤكد 
وإف كاف ضعيفاً غير داخل في حيز الموضوع، فبل يخلو إما أف يحدث شعاراً في الدين منع 

يحدث فهو محل نظر يحتمل أنو مستحب لدخولو تحت العموميات المقتضية  منو، وإف لم
لفعل الخير واستحباب الصبلة، ويحتمل أف يقاؿ: إف ىذه الخصوصيات بالوقت أو بالحاؿ 

والهيئة والفعل المخصوص تحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابو أي الفعل بخصوصو، وىذا 
 أقرب. واهلل أعلم.
أف الصبلة خير موضوع فمن استطاع أف يستكثر  - تعالى أعلمواهلل-قلت: والصواب 

فليستكثر، ولما ثبت ))خير أعمالكم الصبلة (( ولما تقدـ من األدلة واآلثار في الترغيب إلى 
ذلك فليس من حقنا أف نعترض عباد اهلل في عبادة اهلل ما دامت ال تخالف شرع اهلل تعالى 

َهى ، َعْبًدا واألدلة التي تقتضي االستحباب كثي رة ولئبل ندخل في قولو تعالى: }َأرََأْيَت الَِّذي يَػنػْ
 [.9،10ِإَذا َصلَّى {]العلق:
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قاؿ اإلماـ النووي في األذكار: اعلم أنو ينبغي لمن بلغو شيء من فضائل األعماؿ أف يعمل بو 
تيسر منو لقولو صلى اهلل  ولو مرة واحدة ليكوف من أىلو، وال ينبغي أف يتركو مطلقاً بل يأتي بما

عليو وآلو وسلم في الحديث المتفق على صحتو ))إذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم((. 
 انتهى.

ففي أي زماف أو مكاف، ليبلً أو نهارًا، فصلّْ أيها المؤمن ما لم تخالف النصوص، مثل األوقات 
ساجد، لما قد يخالج البعض من الرياء المكروه الصبلة فيها، أو كثرة الصبلة أماـ الناس في الم

أو السمعة أو العجب، فيحـر قطعاً وسيحـر فاعلو األجر، ويتحمل الوزر، ويحبط العمل والعياذ 
باهلل السميع العليم، فيجب االنتباه والحرص والمراقبة، وليكن المسلم مع اهلل سبحانو وتعالى 

ن عبدي بي وأنا معو إذا ذكرني(( في كل وقت، ففي الحديث القدسي الشريف ))أنا عند ظ
[ وقاؿ تعالى:}فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َواَل 14وقاؿ تعالى:}َوَأِقِم الصَّبَلَة ِلذِْكِري {]طو:

[ فبل سعادة والمغنم وال فوز أحسن من ذكر اهلل تعالى لعبده المؤمن، 152َتْكُفُروف ِ {]البقرة:
[ وقاؿ: }َأمَّْن ُيِجيُب 45ْكُر اللَِّو َأْكبَػُر َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوَف {]العنكبوت:قاؿ اهلل تعالى: }َوَلذِ 

[ وقاؿ تعالى: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّني فَِإّني 62اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء {]النمل:
اِع ِإَذا َدَعاِف فػَ  ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 [، وقاؿ تعالى في صفة عباِده المتقين: }َكانُوا قَِليبلً ِمَن اللَّْيلِ 186{]البقرة:
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 [.17،18َما يَػْهَجُعوَف ، َوبِاأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف {]الذاريات:
س في قولو تعالى: }َكانُوا قَِليبلً ِمَن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف{ يقوؿ: وفي الدر المنثور: عن ابن عبا

 قليبًل ما كانوا يناموف، وفيو عن عبد اهلل بن رواحة: ىجعوا قليبًل ثم مدوىا إلى السحر.
وفيو عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف آخر الليل في التهجد 

 ألف اهلل يقوؿ: }َوبِاأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف{.أحب إليَّ من أولو 
وفي تفسير أبي الفداء: عن جابر بن عبداهلل أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قرأ}َوِإَذا َسأََلَك 

اِع ِإَذا َدَعاِف...{]البقرة:  [ اآلية، فقاؿ رسوؿ اهلل186ِعَباِدي َعّني فَِإّني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اللهم، أمرت بالدعاء وتوكلت باإلجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك 

ال شريك لك لبيك، إف الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، 
لم يلد ولم يولد، ولم يكن لو كفؤاً أحد، وأشهد أف وعدؾ حق، ولقاءؾ حق، والجنة حق، 

 ، والساعة آتية ال ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور((.والنار حق
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وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضواف اهلل وسبلمو عليو: من أعطي أربعاً لم يحـر أربعاً، 
من أعطي الدعاء لم يحـر اإلجابة، ومن أعطي التوبة لم يحـر القبوؿ، ومن أعطي االستغفار لم 

أعطي الشكر لم يحـر الزيادة، وتصديق ذلك كتاب اهلل تعالى، قاؿ اهلل يحـر المغفرة، ومن 
[، وقاؿ في االستغفار: }َوَمْن يَػْعَمْل 60عزوجل في الدعاء: }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:

[، وقاؿ في الشكر: 110:ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نَػْفَسُو ُثمَّ َيْستَػْغِفِر اللََّو َيِجِد اللََّو َغُفورًا رَِحيًما{]النساء
زِيَدنَُّكْم {]إبراىيم: ََ ْوبَُة َعَلى اللَِّو لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف 7}لَِئْن َشَكْرُتْم اَل [، وقاؿ في التوبة: }ِإنََّما التػَّ

ِليًما السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ يَػُتوبُوَف ِمْن َقرِيٍب فَأُْولَِئَك يَػُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم وََكاَف اللَُّو عَ 
 [.17َحِكيًما{]النساء:

(1/41) 

 

قاؿ العبلمة محمد محمود الصواؼ في كتابو تعليم الصبلة: وىكذا نرى المسلم مع اهلل 
يعني -عزوجل في فجره وضحاه، وفي ظهره وعصره، وفي مسائو وعشائو، وفي ليلو وصباحو 

عزوجل معو ناؿ من القوة  ومن كاف مع اهلل كاف اهلل معو، ومن كاف اهلل -في عبادة وصبلة وذكر
والهداية، والرعاية والحماية، واالطمئناف والسعادة، ورغد العيش، ولم يعلم حقيقة ىذه األمور 
إال من ذاؽ طعمها، وعرؼ مذاقها، وعاش الحياة الطيبة التي وعد اهلل سبحانو عباده المؤمنين 

نَُّو َحَياًة طَيَّْبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم بها فقاؿ: }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى وَ  ُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييػَ
 [.97بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{]النحل:
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وقاؿ بعض السلف رضي اهلل عنهم: لما رأى العابدوف الليل قد ىجم عليهم، ونظروا إلى أىل 
، قاموا إلى اهلل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى فرشهم، ور  جعوا إلى مبلذىم من الضجعة والنـو

فرحين مسبتشرين بما قد وىب لهم من حسن عبادة السهر، وطوؿ التهجد، فاستقبلوا الليل 
بأبدانهم، وباشروا ظلمتو بصفاح وجوىهم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتو من التبلوة، 

قاف وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن، أصبح وال ملَّت أبدانهم من طوؿ العبادة، فأصبح الفري



ىؤالء قد ملوا النـو والراحة، وأصبح ىؤالء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة، شتاف ما بين 
الفريقين، فاعملوا ألنفسكم رحمكم اهلل في ىذا الليل وسواده، فإف المغبوف من غبن خير الليل 

يبلً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووباالً على والنهار، والمحرـو من حـر خيرىما، إنما جعبل سب
اآلخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا هلل أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر اهلل، كم من قائم 
ىذا الليل قد اغتبط بقيامو في ظلمة حفرتو، وكم من نائم في ىذا الليل قد ندـ على طوؿ نومتو 

 فاغتنموا ممر الساعات والليالي رحمكم اهلل. عندما يرى من كرامة اهلل للعابدين غدًا،
وفي بعض كتب اهلل المنزلة: يا ابن آدـ، لو رأيت بقلبك ما بقي من أجلك، لزىدت في طوؿ 

أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حبلك، وإنما يلقاؾ غداً ندمك إذا زؿ بو 
 .قدمك، فبل أنت إلى الدنيا عائد، وال أنت في عملك زائد

 وقيل لبعض الصالحين: في أي وقت تصلي وردؾ؟
 فقاؿ: ما ظننت أف عبداً يسمع بالجنة والنار وتمضي عليو ساعة ال يصلي فيها.

(1/43) 

 

وفي مسند اإلماـ علي كـر اهلل تعالى وجهو ورضواف اهلل تعالى وسبلمو عليو، من جمع الجوامع، 
اهلل عنو الفجر فلما انفتل عن يمينو  عن أبي أراكة قاؿ: صليت مع علي بن أبي طالب رضي

مكث كأف عليو كآبة، ثم قلَّب يده وقاؿ: )واهلل لقد رأيت أصحاب محمد صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم فما أرى اليـو شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحوف صفراً شعثاً غبرًا، بين أعينهم كأمثاؿ 

اهلل، يراوحوف بين جباىهم وأقدامهم، فإذا ركب المعز قد باتوا هلل سجداً وقياماً، يتلوف كتاب 
أصبحوا فذكروا اهلل تبارؾ وتعالى مادوا كما يميد الشجر في يـو الريح، وىملت أعينهم حتى 
تبل ثيابهم، واهلل لكأف القـو باتوا غافلين، ثم نهض فما رؤي مفتراً ضاحكاً، حتى ضربو ابن 

 .ملجم. ذكره الدينوري والعسكري في المواعظ حل، كر
ويروى أنو جاء رجل إلى علي عليو السبلـ فقاؿ: يا أمير المؤمنين، إني قد حرمت الصبلة 

 بالليل، فقاؿ علي عليو السبلـ : أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.
 وعن الصادؽ رضواف اهلل تعالى عليو: إف الرجل يذنب الذنب فيحـر صبلة الليل.
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عليها تأثيرًا عجيباً في حياة المسلم وجلب خير الدنيا وبعد فأقوؿ: حقاً إف للصبلة والمداومة 
، وتفريج الكروب، وذلك ألف  واآلخرة، ودفع شرور الدنيا واآلخرة، وفي دفع الهمـو والغمـو
الصبلة صلة بين العبد وربو، وبقدر قوة ىذه الصلة من جهة المصلي وصبلح نيتو واجتهاده 

الرغائب، وتنزؿ اإلفاضة الربانية، واألسرار  وإخبلصو تفتح أبواب اإلجابة والخير، وتناؿ
الروحانية، فيرى العافية والصحة في البدف واألىل والماؿ والولد، ويرى الغنيمة الوافرة في 

المكاسب، والبركة في األمواؿ واألوالد، والنعيم والمسرة، والراحة النفسية والبدنية والمعنوية 
 والطمأنينة.

فحشاء والمنكر، وتصرؼ السوء والمكروه، ثم يوفقو اهلل تعالى حقاً إف الصبلة تنهى عن ال
بحسن الختاـ، واألماف في القبر، والثبات عند السؤاؿ، والسبلمة في المحشر، والثقل في 
الميزاف، والفوز بالنجاة من النار، والفوز بدخوؿ الجنة ثم بالفوز بما أعد اهلل تعالى فيها من 

الذي فيو ما ال عين رأت، وال أذف سمعت، وال خطر على قلب  النعيم المقيم الدائم الخالد،
بشر، وىذا في السنن والنوافل، فكيف ىو في الفرائض الخمس التي أجرىا أعظم، وفضلها 

 أكبر وأتم، ودرجاتها أعلى وأسمى، ومكانتها فوؽ كل الطاعات والعبادات؟
صبلة[ كنز من كنوز الدنيا بقي أف أقوؿ لكما أيها األخ واألخت في اهلل تعالى: ]وإف ال

واآلخرة، وذخيرة من ذخائرىما ال تخافا عليو سرقة اللصوص، وال غلبة الطغاة، وال سطو البغاة، 
 وال نكبات الزماف.
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واعلما أنو يجب عليكما طهارة القلب من الشوائب المشينة، والسرائر الماحقة، والنوايا 
اؿ البذيئة، واأللفاظ الفاحشة، ويجب نظافة الفم من الخاسرة، ويجب طهارة اللساف من األقو 

األوساخ، فإنو طريق ذكر اهلل تعالى، ويجب طهارة المطعم والملبس والمشرب والبدف 
 والموضع، كما يجب الوضوء الكامل الشرعي؛ ألنو ال صبلة لمن ال وضوء لو.

شريك لو، وامتثبل أمر اهلل  فأخلصا العبادة هلل الواحد األحد، وأخلصا القوؿ والعمل لو وحده ال
واستجيبا لداعي اهلل تعالى، ولداعي رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وال تستعجبل اإلجابة، وال 

تقوال: دعوت فلم يستجب لي، فإف ذلك من دواعي عدـ اإلجابة، ودواعي الخسراف، وفساد 
م يعجل ، يقوؿ: دعوت األعماؿ، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يستجاب ألحدكم مال

 فلم يستجب لي((.
  وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ال يزاؿ العبد بخير ما لم يستعجل (( قالوا: وكيف يستعجل؟



 قاؿ: ))يقوؿ: قد دعوت ربي فلم يستجب لي((.
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ال يزاؿ يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم 

عجل(( قيل: يا رسوؿ اهلل، وما االستعجاؿ؟ قاؿ: ))يقوؿ: قد دعوت فلم أره يستجاب لي، يست
 فيستحسر عند ذلك، وَيدع الدعاء((

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من مسلم يدعو اهلل عزوجل بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة 
تو، وإما أف يدخرىا لو في رحم إال أعطاه اهلل بها إحدى ثبلث خصاؿ، إما أف يعجل لو دعو 

 األخرى، وإما أف يصرؼ عنو من السوء مثلها(( قالوا: إذاً نكثر، قاؿ: ))اهلل أكثر((.
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وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم اهلل أيها 
 دعاه عن ظهر قلب غافل((.الناس فاسألوه وأنتم موقنوف باإلجابة فإنو ال يستجيب لعبد 

إلى غير ذلك من األحاديث الصحيحة الصريحة، فطوبى لمن رزقو اهلل تعالى السداد والرشاد، 
واليقين والتوفيق للطاعة، والنية الصالحة، واإلخبلص، وامتثل أمر اهلل تعالى، واستجاب داعيو 

لى بقربو، والفوز برضاه، وداعي رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وبخ بخ لمن وصلو اهلل تعا
والدخوؿ في جنتو، والنجاة من غضبو وعقابو، وفقنا اهلل تعالى وجميع المؤمنين والمؤمنات 

والمسلمين والمسلمات لطاعتو وحسن عبادتو، ورزقنا اإلخبلص لو وحده في القوؿ والعمل، 
 يم.في السر والجهر، والسراء والضراء. وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظ

 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ال إلو إال اهلل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي((.
 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أنا عند ظن العبد بي وأنا معو إذا دعاني((.

 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))قاؿ اهلل تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه((.
ماؿ: ))قاؿ اهلل تعالى: يا ابن آدـ، إف ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإف وفي كنز الع

ذكرتني في مؤل ذكرتك في مؤل خير منو، وإف دنوت مني شبرًا دنوت منك ذراعاً، وإف دنوت 
 مني ذراعاً دنوت منك باعاً، وإف أتيتني تمشي أتيتك ىرولة(( حم وعبد بن حميد عن أنس.

و وسلم من حديث قدسي))أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني وعنو صلى اهلل عليو وآل
 عبدي وجدني((.
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فاستذكروا أيها اإلخواف في اهلل تعالى فإف الذكرى تنفع المؤمنين، وانتفعوا بما تفضل بو عزوجل 
علينا وعليكم، ولنذكر اهلل تعالى في السراء والضراء في كل حاؿ وعلى كل حاؿ، وفي كل زماف 

اف، واعلموا أف اهلل تعالى معنا في الليل والنهار والعشي واإلبكار، بل وفي كل لحظة من ومك
اللحظات، ولمحة من اللمحات، ال تخفى عليو خافية، أقرب من حبل الوريد، ويعلم ما في 

معو ليبًل ونهارًا، وعشياً وإ بكارًا، وصباحاً ومساء، ذكرًا  -إف شاء اهلل تعالى-الصدور، فلنكن 
عاء، واستغفارًا وصبلة، وخشوعاً وإخبلصاً، ولنعتصم بالعروة الوثقى في كل الحركات ود

 والسكنات، ولنتوكل عليو فهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
ولنبدأ ما نحن بصدده وىو الشروع في ذكر ما جمعناه من الصلوات المسنونات والمندوبات 

 ولي التوفيق.واهلل تعالى 

(1/48) 

 

 الصلوات
 صبلة االستخارة

أخرج اإلماـ أبو طالب في أماليو: عن محمد بن منصور قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن موسى بن عبد 
اهلل بن الحسن بن الحسن عن أبيو عن جده عن أبيو عن جده عن أبيو عليو السبلـ قاؿ: كاف 

االستخارة كما يعلمهم السورة من القرآف،   رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعلم أصحابو
كاف يقوؿ ))إذا أراد أحدكم أمراً فليسمو، وليقل: اللهم، إني أستخيرؾ فيو بعلمك وأستقدرؾ 
فيو بقدرتك، وأسألك فيو من فضلك، فإنك تعلم وال أعلم، وتقدر عليو وال أقدر، وأنت عبلـ 

نيو، ويسره لي، وأعني عليو، وحببو لي، الغيوب. اللهم، ما كاف خيرًا لي في أمري ىذا فارزق
 وأرضني بو، وبارؾ لي فيو، وما كاف شراً لي فيو فاصرفو عني، ويسر لي الخير حيث كاف((.

وفي االعتصاـ: عن كتاب األحكاـ بلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ ))من 
 ارة((.سعادة الرجل كثرة االستخارة ، ومن شقاوتو تركو االستخ

وفيو: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنو قاؿ: )ما أبالي إذا استخرت اهلل على أي 
 جنبي وقعت(.

وأخرج الحاكم، عن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من 
عالى(( وأخرجو الترمذي سعادة ابن آدـ استخارة اهلل، ومن شقاوتو تركو استخارة اهلل سبحانو وت

بلفظ: ))من سعادة ابن آدـ كثرة استخارة اهلل ورضاه بما قضى اهلل لو، ومن شقاوة ابن آدـ تركو 
 استخارة اهلل وسخطو بما قضى اهلل لو((.
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وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعلمنا 
األمور كما يعلمنا السورة من القرآف يقوؿ: ))إذا َىمَّ أحدكم بأمر فليركع ركعتين  االستخارة في

من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم، إني أستخيرؾ بعلمك، وأستقدرؾ بقدرتك، وأسألك من 
فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عبلـ الغيوب، اللهم إف كنت تعلم 

ير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجلو، فأقدره لي أف ىذا األمر خ
ويسره، ثم بارؾ لي فيو، وإف كنت تعلم أف ىذا األمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة 

أمري أو عاجل أمري وآجلو، فاصرفو عني، واصرفني عنو، وأقدر لي الخير حيث كاف ثم رضني 
 جو البخاري وأىل السنن األربع.بو. ويسمي حاجتو(( أخر 

وفي كنز العماؿ: ))من سعادة ابن آدـ رضاه بمايقضي اهلل واستخارة اهلل، ومن شقاوة ابن آدـ 
سخطو بما يقضي اهلل وتركو استخارة اهلل، ومن سعادة ابن آدـ ثبلث، ومن شقوتو ثبلث، فمن 

ن شقوتو المرأة السوء، سعادتو المرأة الصالحة، والمركب الصالح، والمسكن الواسع، وم
والمركب السوء، والمسكن السوء(( حم، ؾ، ىب، وابن عساكر عن إسماعيل بن محمد بن 

 سعد بن أبي وقاص عن أبيو عن جده.
وأخرج ابن السني عن أنس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))يا أنس، إذا ىممت بأمر 

 سبق إلى قلبك فإف الخير فيو((. فاستخر ربك عزوجل فيو سبع مرات، ثم انظر إلى الذي
وعن أنس عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما خاب من استخار، وال ندـ من استشار، وال 

 عاؿ من اقتصد((.
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قلت: ويحسن تكرار صبلة االستخارة ثبلثاً أو سبعاً أو تسعاً أو أكثر، وكذا الدعاء المأثور في  
لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف اهلل وتر يحب الوتر كل صبلة، واألفضل أف يكوف وتراً 

 ((. وخصوصاً إذا لم يتضح أمره وينشرح صدره ألحد حاليو.
ومن األدعية في االستخارة لئلماـ السجاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي" من 
الخيرة، الصحيفة السجادية: ))اللهم، إني أستخيرؾ بعلمك فصل على محمد وآلو واقض لي ب

وألهمنا معرفة االختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا، والتسليم لما حكمت، 
فأزح عنا ريب األرتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، وال تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت فنغمط 



قدرؾ ونكره موضع رضاؾ، ونجنح إلى التي ىي أبعد من حسن العاقبة، وأقرب إلى ضد 
، حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا االنقياد العافية

لما أوردت علينا من مشيئتك حتى ال نحب تأخير ما عجلت، وال تعجيل ما أخرت، وال نكره 
ما أحببت، وال نتخير ما كرىت، واختم لنا بالتي ىي أحمد عاقبة، وأكـر مصيرًا، إنك تفيد 

 لجسيمة، وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير((.الكريمة، وتعطي ا
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ومن األدعية في االستخارة ما وجد بخط اإلماـ المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى مؤلف 
البحر الزخار وغيره، وىو: اللهم، إف العلم عندؾ وىو محجوب عني، وال أعلم ما اختاره 

يك أمري، ورجوتك لفاقتي. اللهم، خر لي لنفسي، فكن أنت المختار لنفسي، فقد فوضت إل
خيرة ال تورث ندماً، وال تزؿ قدماً عن قدـ. اللهم، خر لي في الحركة والسكوف، ودلني على 

 أرشد األمور، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وآلو.
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 صبلة االستسقاء
ْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا، يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا، َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍؿ قاؿ اهلل تعالى: }اْستَػْغِفُروا رَبَّكُ 

[، وقاؿ تعالى: }َويَاقَػْوـِ اْستَػْغِفُروا 12ػ10َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْػَهارًا {]نوح:
 [.52ِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{]ىود:رَبَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو يُػْرسِ 

وفي االعتصاـ، عن شرح التجريد، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم خرج يستسقي متواضعاً متضرعاً متبتبًل لم يخطب خطبتكم ىذه بل دعا وصلى 

 ركعتين، وىو في أصوؿ األحكاـ والشفاء.
ـ أيضاً، عن الجامع الكافي: بلغنا عن علي عليو السبلـ أنو كاف يصلي في وفي االعتصا

االستسقاء، ويخطب، وكاف يقوؿ: صبلة االستسقاء قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة في صبلة 
االستسقاء، ويقوؿ: إذا استسقيتم فاحمدوا اهلل وأثنوا عليو بما ىو أىلو، وأكثروا االستغفار فإنو 

 االستسقاء.
ند اإلماـ زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ :أنو كاف إذا صلى وفي مس

بالناس في االستسقاء صلى مثل صبلة العيدين، وكاف يأمر المؤذنين وحملة القرآف والصبياف أف 



يخرجوا أمامهم ثم يصلي بالناس مثل صبلة العيد، ثم يخطب ويقلب رداءه، ويستغفر اهلل تعالى 
 يرفع بذلك صوتو.مائة مرة، 
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وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما وقد سئل عن استسقاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فقاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم متبذالً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى، 

 يصلي في العيد.فرقى المنبر ولم يزؿ في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما 
وفي رواية أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، وجهر 

 بالقراءة فيهما، وحوَّؿ رداءه فدعا واستسقى واستقبل القبلة.
وفي شمس األخبار للقرشي: عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيو، عن جده، عن النبي صلى 

يستسقي فصلى ركعتين، ثم قلب رداءه ورفع يديو، وقاؿ: ))اللهم  اهلل عليو وآلو وسلم أنو خرج
صاحت جبالنا، واغبرَّت أرضنا وىامت دوابنا، يامعطي الخيرات من أماكنها، ومنزؿ الرحمة من 

معادنها، ومجري البركات على أىلها، بالغيث المغيث أغثنا، اسقنا أنت المستغَفر الغفار 
توب إليك من عواـ خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا فنستغفرؾ للخاصات من ذنوبنا، ون

ديماً من تحت عرشك مدرارًا واصبلً بالغيث واكفاً مغزارًا ديماً حيث ينفعنا ويعود علينا غيثاً 
مغيثاً عاماً طبقاً مجلجبًل غدقاً خصباً زارعاً رائعاً، ممروع النبات، كثير البركات، قليل اآلفات، 

اللهم، إنك قل:ت}َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّي َأَفبَل فإنك نفاح بالخيرات. 
[. اللهم، ال حياة لشيء خلق من الماء إال بالماء، اللهم وقد قنط الناس 30يُػْؤِمُنوَف{]األنبياء:

أو من قنط منهم وساءت ظنونهم، وتاىت ألبابهم، وتحيرت البهائم في مراتعها، وملت الدوراف 
 عجت عجيج الثكلى على أوالدىا إذ حبست قطر السماء، فرؽ لذلك عظمهافي مواطنها و 
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وذىب لحمها وذاب شحمها، اللهم فارحم حنين الحانَّة ،وأنين اآلنَّة، وارحم اللهم بهائمنا 
الهائمة، واألنعاـ السائمة، وقد برزنا إليك يارب نستغفرؾ لذنوبنا ونستقيك لعياالتنا وبهائمنا، 

فر لنا إنك كنت غفارًا، وأرسل السماء علينا مدرارًا، وزدنا قوة إلى قوتنا، وأعنا على اللهم اغ
األعداء، وال تقلبنا محرومين آمين اللهم آمين، وىذا الدعاء وعليك اإلجابة إنك ال تخلف 

 الميعاد آمين(، قاؿ: فو اهلل ما رجعنا إلى منازلنا حتى أرسل اهلل المطر فمكثنا بذلك ثبلثة أياـ



حتى إف الناس جاؤا إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يشكوف خراب منازلهم، فخرج رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو يبتسم ويقوؿ: ))ما أسرع ما أشفقتم وجزعتم(( حتى إذا كاف 

أوسط شيء من داره رفع يديو وقاؿ: ))اللهم ىاىنا ، ىاىنا، اللهم حوالينا وال علينا(( قاؿ: 
 فواهلل ما أشار إلى شيء من السحاب إال تنحت السحابة إلى ذلك الموضع.
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وفي الحدائق الوردية: ذكر خطبة اإلستسقاء لئلماـ علي عليو السبلـ وىي: )اللهم، قد 
انصاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، وىامت دوابنا، وتحيرت في مرابضها، وعجت عجيج الثكالى 

تردُّد في مراتعها والحنين إلى مواردىا، اللهم فارحم أنين اآلنَّة، وحنين على أوالدىا، وملَّت ال
الحانَّة، اللهم فارحم حيرتها في مذاىبها، وأنينها في موالجها، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت 

علينا حدابير السنين، واختلفتنا مخائل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس والببلغ للملتمس ، 
األناـ، ومنع الغماـ، وىلك السواـ أف ال تؤاخذنا بأعمالنا والتأخذنا بذنوبنا، ندعوؾ حين قنط 

وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق، والربيع المغدؽ، والنبات المونق، سحاً واببًل، تحيي بو 
ما قد مات، وترد بو ما قد فات، اللهم سقيا منك محيية، مروية تامة عامة طيبة مباركة ىنيئة 

زاكياً نبتها، ثامراً فرعها، ناضراً ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادؾ، وتحيي بها الميت مريعة، 
من ببلدؾ، اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا، وتجري بها وىادنا، وتخصب بها جنابنا، وتقبل 

، بها ثمارنا، وتعيش بها مواشينا، وتندي بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحينا، من بركاتك الواسعة
وعطاياؾ الجزيلة على بريتك المرملة، ووحشك المهملة، وأنزؿ علينا سماء مخضلة، مدرارًا 

ىاطلة، يدافع الودُؽ منها الودَؽ، ويحفز القطر منها القطر، غير ُخلٍَّب برقها، وال جهاـ 
ا عارضها، وال قَػَزٍع ربابُها، وال شفَّاف ذىابها، حتى يخصب إلمراعها المجدبوف، ويحيا ببركته

 المسنتوف، فإنك تنزؿ الغيَث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد(.

(1/56) 

 

وعن عائشة رضي اهلل تعالى عنها، قالت: ))شكا الناس إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم قحط المطر فأمر بمنبر فوضع لو في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجوف فيو((.

فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حين بدا حاجب الشمس فصعد على قالت عائشة: 
المنبر فكبر وحمد اهلل عزوجل، ثم قاؿ: ))إنكم شكوتم إليَّ جدب دياركم، واستئخار المطر 



عن إبَّاف زمانو عنكم، وقد أمركم اهلل سبحانو أف تدعوه ووعدكم أف يستجيب لكم، ثم قاؿ: 
يِن {]الفاتحة: }اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ  [ الإلو إال اهلل 4-2اْلَعاَلِميَن، الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، َماِلِك يَػْوـِ الدّْ

يفعل ما يريد، اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت الغني ونحن الفقراء، أنزؿ علينا الغيث واجعل ما 
إلى الناس ظهره  أنزلت علينا قوة وببلغاً إلى حين، ثم رفع يديو حتى بدا بياض إبطيو، ثم حوؿ

وحوؿ رداءه وىو رافع يديو، ثم أقبل على الناس ونزؿ فصلى ركعتين، فأنشأ اهلل سبحانو وتعالى 
سحابة فرعدت وأبرقت ثم أمطرت بإذف اهلل سبحانو، فلم يأت مسجده صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم حتى سالت السيوؿ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قاؿ:

 ))أشهد أف اهلل على كل شيء قدير وأني عبده ورسولو(( أخرجو أبو داود وابن ماجة.
وفي رواية ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا استسقى قاؿ: اللهم، اسق ببلدؾ، 

وارحم عبادؾ، وانشر رحمتك، وأحي بلدؾ الميت، اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار 
 غير رائث((. عاجبل
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وفي كنز العماؿ: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قحط الناس على عهد رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم، فخرج من المدينة إلى بقيع الغرقد معتماً بعمامة سوداء قد أرخى طرفها 

كبر وصلى بأصحابو بين يديو، واألخرى بين منكبيو، متكئاً قوساً عربية، فاستقبل القبلة، ف
[ والثانية 1ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، في األولى }ِإَذا الشَّْمُس ُكوَّْرْت {]التكوير:

}والضحى{ ثم قلب رداءه لتنقلب السنة ثم حمد اهلل عزوجل وأثنى عليو، ثم رفع يده فقاؿ: 
ن أماكنها، وناشر )اللهم صاحت ببلدنا، واغبرَّت أرضنا، وىامت دوابنا، اللهم منزؿ البركات م

الرحمة من معادنها بالغيث المغيث أنت المستغَفر لآلثاـ، فنستغفرؾ للجامات من ذنوبنا، 
ونتوب إليك من عظيم خطايانا، اللهم أرسل السماء علينا مدراراً واكفاً مغزورًا من تحت عرشك 

رع لنا بو النبات، وتكثر لنا من حيث ينفعنا، غيثاً مغيثاً دارعاً رائعاً ممرعاً طبقاً غدقاً وخصباً تس
بو البركات، وتقبل بو الخيرات، اللهم إنك قلت في كتابك: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّي 

[ اللهم ال حياة لشيء خلق من الماء إال بالماء، اللهم وقد قنط الناس أو من 30{]األنبياء:
الثكلى على أوالدىا إذ حبست عنا قنط منهم وساء ظنهم وىامت بهائمهم، وعجت عجيج 

قطر السماء، فدقت لذلك عظمها، وذىب لحمها، وذاب شحمها، اللهم ارحم أنين اآلنَّة، 
وحنين الحانَّة، ومن ال يحمل رزقو غيرؾ، اللهم ارحم البهائم الحائمة، واألنعاـ السائمة، 



لبهائم الرتع، اللهم زدنا واألطفاؿ الصائمة، اللهم ارحم المشائخ الركع، واألطفاؿ الرضع، وا
 قوة إلى قوتنا وال تردنا محرومين، إنك
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سميع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين(، فما فرغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى 
جادت السماء، حتى أىم كل رجل منهم كيف ينصرؼ إلى منزلو، فعاشت البهائم وأخصبت 

 بركة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، كر ورجالو ثقات.األرض وعاش الناس كل ذلك ب
وفيو: سئل أنس ىل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يرفع يديو؟ قاؿ: نعم شكا الناس 
إليو ذات يـو جمعة فقالوا: يا رسوؿ اهلل، قحط المطر، وأجدبت األرض، وىلك الماؿ، فرفع 

السماء قزعة سحاب، فما صلينا حتى إف الشاب القوي يديو حتى رأيت بياض إبطيو، وما في 
القريب المنزؿ ليهمو الرجوع إلى منزلو، فدامت علينا جمعة تهدمت الدور، واحتبس الركباف، 

فتبسم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من سرعة مبللة ابن آدـ فقاؿ: ))اللهم، حوالينا وال 
 علينا(( ش.

إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وشكا إليو قلة المطر، وفيو: عن أنس قاؿ: جاء أعرابي 
 وجدوبة السنة، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل لقد أتيناؾ وما لنا بعير ينط وال صبي يصطبح وأنشد:

 أتيناؾ والعذراء يدمي لبانها
 

 وقد شغلت أـ الصبي عن الطفل
 

 وألقت بكفيها الفتى الستكانة
 

 من الجوع ضعفاً ما يمر وما يحلي
 

 وال شيء مما يأكل الناس عندنا
 

 سوى الحنظل العامي والعلهزالفسل
 



 وليس لنا إال إليك فرارنا
 وأين فرار الناس إالَّ إلى الرسل

(1/59) 

 

فمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يده يدعو فما رد بيده إلى نحره حتى استوت السماء 
الطرؽ فقاؿ: ))حوالينا وال علينا(( فانجلى  بأرواقها وجاء أىل البطاح يضجوف يا رسوؿ اهلل

السحاب حتى أحدؽ بالمدينة كاإلكليل فضحك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى 
بدت نواجذه وقاؿ: ))هلل در أبي طالب لو كاف حياً لقرت عيناه، من ينشدنا قولو(( فقاـ علي 

 بن أبي طالب فقاؿ: يارسوؿ اهلل لعلك أردت قولو:
 يستسقي الغماـ بوجهووأبيض 

 
 ثماؿ اليتامى عصمة لؤلرامل

 
 يلوذ بو الهبلؾ من آؿ ىاشم

 
 فهم عنده في نعمة وفواضل

 
 كذبتم وبيت اهلل يبزى محمد

 
 ولما نقاتل دونو ونناضل

 
 ونسلمو حتى نصرَّع حولو

 
 ونذىل عن أبنائنا والحبلئل

 
 ت (( الديلمي.فقاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :))أجل ذلك أرد

وفي البخاري: عن ابن عمر قاؿ: ربما ذكرت قوؿ الشاعر وأنا أنظر إلى وجو رسوؿ اهلل صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم يستسقي فما ينزؿ حتى يجيش كل ميزاب.



 وىو قوؿ أبي طالب:
 وأبيض يستسقى الغماـ بوجهو

 ثماؿ اليتامى عصمة لؤلرامل
 انتهى.
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سقاء عدة روايات، منها ما سبق ذكره ومنها ما رواه في كنز العماؿ بلفظ وروي في أدعية االست
))اللهم صاحت جبالنا ، واغبرَّت أرضنا، وىامت دوابنا، معطي الخيرات من أماكنها، ومنزؿ 
الرحمة من معادنها، مجري البركات على أىلها بالغيث المغيث، أنت المستغَفر، فنستغفرؾ 

ب إليك من عواـ خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارًا، وصل للجامَّات من ذنوبنا، ونتو 
بالغيث واكفاً من تحت عرشك حيث ينفعنا ويعود علينا غيثاً مغيثاً عاماً طبقاً مجلبلً غدقاً خصباً 

 رائعاً ممرع النبات(( ابن صصري في أماليو عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيو عن جده.
))اللهم، اسقنا غيثاً مغيثاً ىنيئاً مريئاً عاجبلً غير رايث، نافعاً غير ضار،  ومنها من الكنز: أيضاً 

سقيا رحمة والسقيا عذاب، والىدـ والغرؽ، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على األعداء(( ابن 
 شاىين عن يزيد بن روماف.

م اسقنا وفيو: أيضاً ))اللهم اسق ببلدؾ وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدؾ الميت، الله
غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً طبقاً واسعاً عاجبلً غير آجل نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا سقيا رحمة 

والسقيا عذاب، وال ىدـ وال غرؽ وال محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على األعداء(( ابن 
 سعد عن أبي وجزة السعدي.

ضهم قاؿ: أربعاً بتسليمتين ويجأروف وبعد فصبلة االستسقاء سنة وىي ركعتاف كما تقدـ، وبع
 بعدىا بالدعاء واالستغفار، فقد جاء في الحديث الشريف ))االستسقاء االستغفار ((.
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قاؿ بعض العلماء: واالستسقاء ثبلثة أنواع، أدناه االستسقاء بالدعاء واالستغفار مطلقاً من قبل 
لدعاء، واالستغفار عقب كل صبلة نافلة المسلمين فرادى أو مجتمعين، وأوسطو االستسقاء با

أو فريضة، وأفضل أنواع االستسقاء ما كاف بصبلة خاصة وخطبة بعدىا يعظ اإلماـ فيها 
المسلمين ويذكرىم باهلل العزيز الحكيم ويخوفهم من عذابو وعقابو سبحانو، ويأمرىم باالستغفار 



لتوبة من المعاصي، فإف ىذه األمور والصدقة وصلة الرحم وأنواع البر، وبالخروج من المظالم وا
سبب انقطاع الغيث، وجفاؼ األنهار، وغيض العيوف، وحرماف الرزؽ، وسبب الغضب، ونزوؿ 

العقوبات من الخوؼ والجوع، ونقص األمواؿ، والزرع والثمرات، بل تدمير القرى الظالم أىلها 
 نعوذ باهلل من ذلك.

(1/62) 

 

 صبلة االستغاثة
: عن علي قاؿ: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إال نائم إال النبي صلى اهلل روى في كنز العماؿ

عليو وآلو وسلم فإنو كاف يصلي إلى شجرة ويدعو ويبكي حتى أصبح، وما كاف فينا فارس إال 
 المقداد، ط، حم، ومسدد، ف،ع وابن جرير وابن خزيمة، حب، حل ، ىق في الدالئل.

ي عمر بن الخطاب قاؿ: لما كاف يـو بدر نظر النبي صلى اهلل وفيو عن ابن عباس قاؿ: حدثن
عليو وآلو وسلم إلى أصحابو وىم ثبلثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا ىم ألف وزيادة، 

فاستقبل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم القبلة ومد يديو وعليو رداؤه وإزاره، ثم قاؿ: ))اللهم 
ما وعدتني، اللهم إنك إف تهلك ىذه العصابة )من اإلسبلـ( فبل أنجز ما وعدتني، اللهم انجز 

تعبد في األرض أبدًا(( فمازاؿ يستغيث ربو ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فرده، ثم التزمو من ورائو، ثم قاؿ: يا نبي اهلل، كفاؾ مناشدتك لربك، فإنو سينجز لك ما 

ك }ِإْذ َتْسَتِغيُثوَف رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّني ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن وعدؾ، وأنزؿ اهلل تعالى عند ذل
[ فلما كاف يومئذ والتقوا ىـز اهلل المشركين وقُِتَل منهم سبعوف 9اْلَمبلَِئَكِة ُمْرِدِفيَن {]األنفاؿ:

 رجبلً وُأِسَر منهم سبعوف رجبًل.
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لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وفيو: عن عبد اهلل بن جعفر قاؿ:
ماشياً على قدميو فدعاىم إلى اإلسبلـ فلم يجيبوه، فانصرؼ فأتى شجرة فصلى ركعتين، ثم 

قاؿ: ))اللهم، إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وىواني على الناس، يا أرحم الراحمين 
ني، أـ إلى قريب ملكتو أمري، إف لم تكن أنت أرحم بي، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهم

غضباناً علي فبل أبالي، غير أف عافيتك ىي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لو 
الظلمات وصلح عليو أمر الدنيا واآلخرة أف ينزؿ بي غضبك، أو يحل عليَّ سخطك، لك 



 العتبى حتى ترضى، وال حوؿ والقوة إال بك(( عد.
ـ مجد الدين بن محمد في التحف في لمحة عن وقعة الجمل: وكاف قاؿ شيخنا شيخ اإلسبل

أمير المؤمنين علي عليو السبلـ في آخر موكب من مواكب الرايات، وفي موكبو الحسن 
والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد اهلل بن جعفر وغيرىم من فتياف بني ىاشم، والمشائخ من 

اروا حتى وصلوا الموضع المعروؼ بالزاوية، أىل بدر من المهاجرين، واألنصار وغيرىم، فس
فصلى أمير المؤمنين أربع ركعات، وعفر خديو على التراب، وقد خالط ذلك دموعو، ثم رفع 

يديو يدعو: )اللهم رب السماوات وما أظلت، واألرضين وما أقلَّت، ورب العرش العظيم، ىذه 
فيها خير منزؿ وأنت خير  البصرة أسألك من خيرىا، وأعوذ بك من شرىا، اللهم أنزلنا

 المنزلين(.
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 صبلة األبرار
روي عن عثماف بن أبي األسود مرسبلً عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صبلة األبرار ركعتاف إذا 
دخلت بيتك وركعتاف إذا خرجت(( ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وفي كنز العماؿ: ))إذا 

نك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصلّْ ركعتين دخلت منزلك فصلّْ ركعتين يمنعا
 يمنعانك مخرج السوء(( ف عن أبي ىريرة.

وفي الجامع الصغير: ))إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا 
 دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء(( البزار، ىب، عن أبي ىريرة.

 عن عمر.  ة الرجل في بيتو فنور فنوروا بيوتكم(( حم، ىوفي كنز العماؿ: ))أما صبل
 ومنو: ))نوروا منازلكم بالصبلة وقراءة القرآف(( ىب عن أنس.

 ومنو: ))ال تتخذوا بيوتكم قبوراً صلوا فيها(( حم عن زيد بن خالد.
ة ومنو ))اجعلوا من صبلتكم في بيوتكم، وال تجعلوىا عليكم قبورًا(( ابن نصر في كتاب الصبل

 عن عائشة.
ومنو: ))اجعلوا في بيوتكم من صبلتكم، واعمروىا بالقرآف، فإف أفقر البيوت بيت اليقرأ فيو  

 كتاب اهلل عزوجل(( الديلمي عن أبي ىريرة.
ومنو: أيضاً ))أكثر الصبلة في بيتك يكثر خير بيتك، وسلم على من لقيت من أمتي تكثر 

 حسناتك(( ىب عن أنس.



م الصبلة في مسجده فليجعل لبيتو نصيباً من صبلتو فإف اهلل تعالى ومنو: ))إذا قضى أحدك
 عن جابر قط في األفراد عن أنس.  جاعل في بيتو من صبلتو خيرًا(( حم، ـ، ى
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 صبلة اثنتي عشرة ركعة في اليـو
روى في حلية األولياء بسنده قاؿ: حدثنا زرارة بن أبي الحبلؿ العتكي قاؿ: سمعت أنس بن 

ك رضي اهلل تعالى عنو يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من صلى مال
 في اليـو والليلة اثنتي عشرة ركعة حـر اهلل لحمو على النار(( قاؿ: فما تركتها بعد.

وفي كنز العماؿ: ))من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اهلل لو بيتاً في الجنة، أربع 
بل الظهر، وركعتين بعدىا، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل ركعات ق

 ، عن عائشة.  الفجر(( ت، ف، ى
وفيو: ))من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يـو بنى اهلل لو بيتاً في الجنة، أربع ركعات قبل 

اف قبل الصبح(( ف، حب، الظهر، واثنتاف بعدىا، واثنتاف قبل العصر، واثنتاف بعد المغرب، واثنت
 ؾ ، عن أـ حبيبة.

 وفيو: ))من صلى في يـو اثنتي عشرة ركعة حـر اهلل لحمو على النار((ع، عن أنس.
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 صبلة األعمى
عن عثماف بن حنيف رضي اهلل عنو قاؿ: جاء أعمى إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

ني، قاؿ: ))إف شئت دعوت وإف شئت صبرت فهو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ادع اهلل لي أف يعافي
خير لك(( قاؿ: فادعو، قاؿ: فأمره أف يتوضأ وأف يحسن الوضوء، ويصلي ركعتين، ثم يدعو: 
))اللهم، إني أسألك وأتوجو إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجو بك إلى ربي 

((، فدعا بهذا  الدعاء فقاـ وقد أبصر. انتهى. من في حاجتي ىذه لتقضى لي، اللهم شفعو فيَّ
 تحفة الذاكرين.

وفي المستدرؾ: عن عثماف بن حنيف أف رجبلً ضريراً أتى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فقاؿ: ادع اهلل أف يعافَيني. فقاؿ: ))إف شئت أخرت ذلك، وىو خير لك، وإف شئت دعوت(( 

ي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، فيقوؿ: قاؿ: فادعو. قاؿ: فأمره أف يتوضأ فيحسن وضوءه ويصل



))اللهم، إني أسألك وأتوجو إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي 
 في حاجتي ىذه فتقضى لي، اللهم شفعو فيَّ وشفعني فيو(( قاؿ على شرطهما.

اهلل عليو  وأخرج ابن السني، عن عثماف بن حنيف رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى
وآلو وسلم و]قد[ جاء إليو رجل ضرير فشكا إليو ذىاب بصره فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
، فقاؿ النبي صلى  وآلو وسلم: ))أال تصبر؟(( قاؿ: يا رسوؿ اهلل، ليس لي قائد وقد شقَّ عليَّ

لك وأتوجو اهلل عليو وآلو وسلم: ))ائت الميضأة فتوضأ وصلّْ ركعتين ثم قل: اللهم، إني أسأ
إليك بنبيك محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، يانبي الرحمة يامحمد إني أتوجو بك إلى ربي 

 عزوجل فتجلي عن بصري، اللهم شفعو في، وشفعني في نفسي((.

(1/67) 

 

 قاؿ عثماف: وما تفرقنا والطاؿ بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنو لم يكن ضريراً قط.
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 حكاية عجيبة
عن الدينوري أف رجبلً من الصالحين دخل قرية من القرى في المساء وسأؿ أىلها أف  روي

يستضيفوه تلك الليلة ابتغاء وجو اهلل تعالى، فلم يلتفت إليو أحد، وإذا برجل أعمى يجتاز 
الطريق، فسمع سؤاؿ الرجل للناس، فقاؿ: لو أنت ضيفي واصطحبو إلى منزلو وأكرمو، فلما  

ـ األعمى من نومو وسمع الرجل يناجي اهلل تعالى بهذه الكلمات، اللهم رب كاف نصف الليل قا
األرواح الفانية، واألجساد البالية، أسألك بطاعة األرواح الراجعة إلى أجسادىا، الملتئمة 

بعروقها، ودعوتك الصادقة فيهم، وأخذؾ الحق منهم، وقياـ الخلق كلهم من مخافتك، وشدة 
خافوف عذابك، أسألك أف تجعل النور في بصري، واإلخبلص في سلطانك ينتظروف قضاءؾ في

عملي، والشكر في قلبي، وذكرؾ في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا اهلل يا رب العالمين، 
والحوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو 

ألهم اهلل األعمى أف يحفظ الدعاء ثم قاـ وتوضأ وصلى الراشدين وسلم تسليماً كثيراً آمين، ف
ركعتين، ثم دعا بهذا الدعاء فما أصبح الصبح إال وقد رد اهلل بصره، فطلب األعمى ذلك 

 الرجل الفقير فلم يجده فعلم أنو من أولياء اهلل تعالى.
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 أفضل الصبلة بعد المكتوبة
م ))أفضل الصبلة بعد المكتوبة الصبلة في جوؼ عن أبي ىريرة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسل

(( ـ، ع، الروياني في مسنده طب عن  الليل، وأفضل الصياـ بعد شهر رمضاف شهر اهلل المحـر
 جندب.
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 صبلة أـ داود ودعاء االستفتاح
روى السيد العبلمة جحاؼ في مجموع لو قاؿ: ذكر السيد العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن 

ي اهلل عنو في آخر باب صبلة الخوؼ من كتاب )ىداية األفكار(: بسم اهلل الرحمن محمد رض
الرحيم أخبرنا اإلماـ ظهير الدين، قاؿ: حدثني إبراىيم بن عبد اهلل، قاؿ: حدثتني فاطمة بنت 

عبد اهلل بن إبراىيم، قالت: لما قتل أبو جعفر عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي صلوات 
بعد قتل ابنيو إبراىيم ومحمد جعل ابني داود مكببلً بالحديد، فغاب عني حيناً اهلل عليهم 

بالعراؽ لم أسمع لو خبرًا، وكنت أدعو اهلل وأتضرع إليو وأسأؿ أىل الجد واالجتهاد والعباد 
معاونتي بالدعاء، قالت: فدخلت يوماً على أبي عبد اهلل جعفر بن محمد الصادؽ عليهما 

-ة وجدىا، فسألتو عن حالو ودعوت لو، فقاؿ: يا أـ داود، ما فعل داود السبلـ أعوده من عل
، فقلت: إف داود قد فارقني منذ مدة طويلة وىو محبوس -وكنت أرضعتو بلبن بعض نسائو

بالعراؽ، فقاؿ: فأين أنت عن دعاء االستفتاح، فإنو الدعاء الذي تفتح لو أبواب السماء، 
ليس لصاحبو عند اهلل سوى اإلجابة والجنة، فقلت: وكيف ويتلقى صاحبو اإلجابة من ساعتو، و 

 ! بذلك يا ابن الباقر؟
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فقاؿ: يا أـ داود، قد دنا الشهر المعظم شهر رجب وىو شهر مسموع فيو الدعاء، فصومي 
ثبلثة األياـ البيض: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس، عشر ثم اغتسلي في اليـو الثالث وقت 

ة الزواؿ ثماف ركعات تحسنين قنوتهن، ثم تصلين الظهر وبعد الظهر ركعتين، الزواؿ وصلي صبل



ثم صلي ثماف ركعات، ثم صلي العصر واستقبلي القبلة واقرئي الحمد مائة مرة، و}ُقْل ُىَو اللَُّو 
َأَحٌد { مائة مرة، ثم اقرأي سورة األنعاـ، وبني إسرائيل، وسورة الكهف، ويس، والصافات، وحم 

وحم عسق، وحم الدخاف، وسورة الفتح، وسورة الواقعة، وتَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك ،  السجدة،
وف، وِإَذا السََّماُء انَشقَّْت وما بعدىا إلى الحمد، فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبلة القبلة 

كريم الذي فقولي: صدؽ اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو ذو الجبلؿ واإلكراـ، الحليم ال
ليس كمثلو شيء وىو السميع البصير، وبلغت رسلو رساالتو وأنا على ذلك من الشاىدين، 
اللهم لك الحمد ولك المجد، ولك الفخر ولك النعمة، ولك الرحمة ولك المهابة، ولك 

العظمة ولك السلطاف، ولك االمتناف ولك التسبيح، ولك التهليل ولك التقديس، ولك التكبير 
ى وما ال يرى، ولك ما فوؽ السماوات العلى، ولك ما تحت الثرى، ولك اآلخرة ولك ما ير 

ولك األولى، ولك ما ترضى من الثناء ولك الحمد والشكر والنعماء، اللهم صلّْ على جبريل 
أمينك على وحيك، والقوي على أمرؾ، والمطاع في سماواتك ومحاؿ كراماتك، والمتحمل 

المدمر ألعدائك، اللهم صلّْ على ميكائيل ملك رحمتك، لكلماتك، والناصر ألنبيائك، و 
 والمخلوؽ لرأفتك، والمستغفر ألىل طاعتك، اللهم صلّْ على إسرافيل كافل عرشك،
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وصاحب الصور المنتظر ألمرؾ، الوجل المشفق من خيفتك، اللهم، صلّْ على حملة العرش 
تك يا ذا الجبلؿ واإلكراـ، اللهم صلّْ على الطاىرين، وعلى السفرة الكراـ البررة، وعلى مبلئك

أبينا آدـ، بديع فطرتك الذي أكرمتو بسجود مبلئكتك، وأنختو جنتك، اللهم صلّْ على أمنا 
حواء المطهرة من الدنس، المترددة بين مجاؿ القدس، اللهم صلّْ على ىابيل وشيث وإدريس 

ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل ونوح وإبراىيم وموسى وىاروف ويوشع والخضر وذي القرنين 
ولوط وداود وسليماف وزكريا ويحيى وشعيب وأرميا وىود وصالح وإسماعيل وإسحاؽ ويعقوب 

ولقماف واألسباط وأيوب وطالوت وجرجيس ودانياؿ وعزير وعيسى وشمعوف والحواريين 
اىيم واألتباع، اللهم صلّْ على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبر 

وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم صلّْ على محمد وعلى آؿ محمد وعلى الشهداء 
والسعداء وأئمة الهدى، وعلى األبداؿ واألوتاد، والسياح والعباد، والصالحين والزىاد، وأىل 

الجد واالجتهاد، وخص محمداً وأىل بيتو بأفضل صبلتك، وأفضل كراماتك، وبلغ روحو تحية 
وزيادة وفضبلً وشرفاً وكرماً، حتى تبلغو أعلى درجات أىل الشرؼ من النبيين والمرسلين وسبلماً 

واألفاضل المقربين، اللهم صل على من سميُت ومن لم اسم من مبلئكتك، وأنبيائك ورسلك 



وأىل طاعتك، وواصل اللهم صلواتي إليهم وإلى أرواحهم، واجعلهم إخواني فيك، وأعواني 
ع بكرمك إلى كرمك، وجودؾ إلى جودؾ، وبرحمتك إلى رحمتك، وبأىل على دعائك، وأستشف

طاعتك إليك، اللهم إني أسألك بكل ما سألك واحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة، وما 
 دعوؾ بو من دعوة مجابة غير مخيبة
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يا كفيل يا  يا اهلل يا رحمن يا رحيم، يا حكيم يا كريم، يا حليم يا عظيم، يا جليل يا جميل،
وكيل، يا مقيل يا مجير، يا جميل يا منير، يا خبير يا متين، يا مزيل يا مجيد، يا كبير يا قدير، يا 
بصير يا شكور، يا برّّ يا ظاىر، يا ساتر يا محيط، يا حفيظ يا قريب، يا ودود يا حميد، يا مبدئ 

يا باسط، يا ىادي يا يا معيد، يا شهيد يا محسن، يا مجمل يا منعم، يا مفضل، يا قابض 
مرسل، يا مرشد يا مسدد، يا معطي يا مانع، يا دافع، يا باقي يا خبلؽ، يا وىاب يا تواب، يا 

فتاح يا نفاح، يا فتاح، يا من بيده كل مفتاح، يا رؤوؼ يا عطوؼ، يا كافي يا شافي، يا وافي، يا 
واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، حي يا مهيمن، يا عماد، يا جبار يا متكبر، يا سبلـ يا مؤمن، يا 

يا قدوس، يا ناصر يا مؤنس، يا باعث يا وارث، يا عالم يا حاكم، يا بارئ يا مصور، يا مسلم، 
، يا ساتر يا عادؿ، يا فاصل يا  يا مستجيب، يا دائم يا قائم، يا حكم يا حكيم، يا جواد يا برُّ

األعلى، يا من قرب فدنا، وبعد  دياف، يا حناف يا مناف، يا من عبل فاستعلى فكاف بالمنظر
فَػَنأى، وعلم السر وأخفى، يا من لو التدبير والمقادير، يا من العسير عليو يسير، يا من ىو على 

ما يشاء قدير، يا مرسل الرياح، يا فالق اإلصباح، يا باعث األرواح، يا ذا الجود والسماح، يا 
، يا حي حين ال حي، يا راد ما فات، يا ناشر األموات، يا ذا الجبلؿ واإلكر  اـ، يا حي يا قيـو

حي يا محيي الموتى، ال إلو إال أنت، يا بديع السماوات واألرض، يا إلهي صلّْ على محمد 
وعلى آؿ محمد كما صليت وباركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وارحم 

 ذلي وانفرادي وفاقتي،
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ليك وتضرعي إليك، أدعوؾ دعاء الخاضع الذليل، الخاشع وخضوعي بين يديك، واعتمادي ع
الخائف، المشفق، البائس الفقير، المتحير الحقير، العائذ المستجير، المقر بذنبو، المستغفر 

لذنبو، دعاء من أسلمتو ثقتو، ورفضتو أحبتو، وعظمت فجعتو، دعاء ضعيف حزين، بائس 



ما تشاء من أمرؾ يكن، وأنك على ذلك  مسكين، اللهم وأسألك بأنك ملك مقتدر، وأنك على
قدير، وأسألك بحرمة الشهر الحراـ، والمشاعر العظاـ، والبلد الحراـ، وقبر نبيك عليو السبلـ 
، يا من وىب آلدـ شيث، وإبراىيم إسماعيل وإسحاؽ، يا من رد يوسف على يعقوب، ويا من  

زائد الخضر في علمو، ويا من وىب كشف بعد الببلء ُضرَّ أيوب، ويا رادَّ موسى على أمو، ويا 
لداود سليماف، ولزكريا يحيى، ولمريم عيسى، يا حافظ بنت شعيب، يا كافل ولد موسى، 

أسألك أف تصلي على محمد وعلى آؿ محمد، وأف تغفر ذنوبي كلها، وتجيرني من عذابك، 
ي وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وحنانك وإحسانك، وأسألك أف تفك كل حلقة بين

وبين من يؤذيني، وتفتح كل باب، وتلين لي كل صعب، وتسهل كل عسير، وتخرس عني لساف  
كل ناطق بسوء، وتكبت عني كل باغ، وتمنع مني كل ظالم، وتكفيني كل عائق يحاوؿ تفريقاً 
بيني وبين طاعتك، ويثبطني عن عبادتك، يا من ألجم المتمردين، وقهر عتاة الشياطين، وأذؿ 

ن، ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين، أسألك بقدرتك على ما تشاء، رقاب المتجبري
وتسهيلك لما تشاء أف تعجل قضاء حاجتي مما تشاء، ثم اسجدي على األرض وعفري خديك 

وقولي: اللهم لك صليت، ولك سجدت، وبك آمنت، فارحم ذنبي وفاقتي، واجتهدي أف 
 واحفظي ما تسفح عيناؾ بقدر رأس إبرة، فإف ذلك آية اإلجابة،
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أعلمك، واحذري أف تعلمي ىذا الدعاء أحداً ممن يدعو بو بغير حق، فإف فيو اسم اهلل األعظم 
الذي إذا دعي بو أجاب، وإذا سئل بو أعطى، ولو أف السماوات واألرض كانتا رتقاً والبحار من 

و أف الجن واإلنس ورائهم، وكاف ذلك من دوف حاجتك، لسهل اهلل تعالى الوصوؿ إلى ذلك، ول
 أعداؤؾ لكفاؾ اهلل مؤونتهم، وذلل لك رقابهم إف شاء اهلل عزوجل.

قالت فاطمة بنت عبد اهلل بن إبراىيم عليو السبلـ : فكتبت الدعاء وانصرفت ودخل شهر 
رجب ففعلت كما أمرني عليو السبلـ ثم رقدت، فلما كاف إلى آخر الليل رأيت في نومي كأف 

مبلئكة والنبيين والشهداء والصالحين ومحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم من صليت عليو من ال
يقوؿ: يا أـ داود، كلهم يستغفروف لك، أبشري فكل من ذكرت أعوانك وإخوانك ومبشروؾ 

بنجح حاجتك، فأبشري فاهلل يحفظ ولدؾ ويرده عليك، قالت: فانتبهت من نومي فمالبثت إال 
ة للراكب المجد حتى قدـ علي ولدي داود، فسألتو عن مسافة الطريق من العراؽ إلى المدين

حالو، فقاؿ لي: إني كنت محبوساً في أضيق حبس وأثقل قيد، وذلك يـو النصف من رجب إذ 
رأيت في المناـ كأف الدنيا فتقت لي، فرأيتك على حصير صبلتك، وحولك رجاؿ رؤوسهم في 



 حولك، وقاؿ قائل منهم حسن السماء وأرجلهم في األرض، عليهم ثياب خضر يسبحوف اهلل
الوجو، نظيف الثياب، طيب الرائحة، خلتو جدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: يا بن 
العجوز الصالحة الشريفة استجاب اهلل ألمك فيك دعاءىا، فانتبهت ورسل أبي الدوانيق بإذف 

، وأمر لي اهلل على الباب، فأدخلت عليو في جوؼ الليل، وأمر بفك القيد عني وا إلحساف إليَّ
 بخمسين ألف درىم وخرجت من يومي، قالت:
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 فقلت ألبي عبد اهلل جعفر بن محمد الصادؽ": أيدعى بهذا الدعاء بغير رجب؟
فقاؿ: يـو عرفة وإف وافق ذلك اليـو يـو الجمعة لم يفرغ صاحبو منو حتى يغفر اهلل تعالى لو، 

 البيض ويدعوف بو إلى آخره كما وصفت. وفي كل شهر إذا أراد ذلك صاـ أياـ
 تم ذلك بعوف اهلل تعالى وفضلو وكرمو.

قاؿ في األصل المنقوؿ منو ىذا: وسند ىذا الدعاء نفع اهلل تعالى بو من طريق الشيخ العارؼ 
محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي رحمو اهلل تعالى قاؿ: أخبرنا اإلماـ المتوكل على 

أحمد بن سليماف بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن الهادي إلى الحق"، اهلل تعالى 
قاؿ: حدثني الشيخ الفقيو العبلمة زيد بن الحسن البيهقي رحمو اهلل تعالى، قاؿ: حدثني الشيخ 

الصابر حيدر بن الحسين بن علي، قاؿ: أخبرنا الشيخ اإلماـ ظهير الدين أبو نصر محمد بن 
زي رحمو اهلل تعالى، قاؿ: أخبرنا اإلماـ أبو القاسم عبد اهلل بن عبيد اهلل علي بن محمد الرا

الحسكاني رحمو اهلل تعالى، قاؿ: حدثني أبو القاسم علي بن محمد العمري، قاؿ: حدثنا 
محمد بن علي بن الحسن الفقيو أبو جعفر، قاؿ: حدثنا محمد بن إسحاؽ بن الحسن 

بن الحسين بن سعيد المدائني، قاؿ: حدثني أبو الموسوي، قاؿ: حدثني محمد بن حمزة 
 محمد عبد اهلل بن علي العلوي، قاؿ: حدثني إبراىيم بن عبد اهلل وذكر السند المتقدـ.
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قلت: وقد سألت شيخنا العبلمة شيخ اإلسبلـ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رضي 
سندىا عن اإلماـ أحمد بن سليماف رضواف اهلل عنو عن ىذا الدعاء والصبلة، فقاؿ: صحيحة ب

اهلل تعالى وسبلمو عليو إلى اإلماـ جعفر الصادؽ رضواف اهلل تعالى عليو، وال غرابة في سرعة 
[ ويقوؿ سبحانو وتعالى: 60استجابة الدعاء فاهلل تعالى يقوؿ}اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:



اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤِمُنوا ِبي  }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّني فَِإّني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
[ ويقوؿ عز من قائل: }َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف 186َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف {]البقرة:

 تعالى، واإليماف واإلخبلص، [ فبل يطلب من الداعي إال االستجابة هلل62السُّوَء {]النمل:
 والنية الصالحة واإللحاح.
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 صبلة األوابين
في مجموع اإلماـ زيد بن علي عن علي عليو السبلـ قاؿ: صبلة األوابين ثماني ركعات عند 

 الزواؿ قبل الظهر، وفي الجامع صبلة األوابين يـو ترمض الفصاؿ.
أخرجو ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد،  قاؿ في تخريج أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى:

ومسلم، وأبو داود، والطيالسي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حباف، عن زيد بن أرقم، وعبد بن 
 حميد، وسمويو عن عبد اهلل بن أبي أوفى.

وفي مسند الدارمي: عن زيد بن أرقم: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم خرج عليهم 
بعد طلوع الشمس، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صبلة األوابين إذا أرمضت  وىم يصلوف
 الفصاؿ ((.

قاؿ في التخريج: إسناده على شرط مسلم، ومعنى ترمض الفصاؿ يشتد حر النهار فتجد 
 الفصاؿ حر الرمضاء.

قاؿ في الروض النضير: أورد السيوطي في جامعو الكبير في مسند علي عليو السبلـ عن 
ألصبغ بن نباتة قاؿ: أبصر علي أناساً يصلوف صبلة الضحى حين بزغت الشمس، فقاؿ: ا

تخيروا صبلة األوابين، قالوا: وما صبلة األوابين؟ قاؿ: )صبلة األوابين ركعتاف، وصبلة 
المسبحين أربع، وصبلة الخاشعين ست، وصبلة الفتح ثماف ركعات صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فتح مكة، وصبلة مريم بنت عمراف اثنتا عشرة ركعة من صبلىا في يـو بنى  عليو وآلو وسلم يـو
 اهلل لو بيتاً في الجنة(، أخرجو أبو القاسم المناديلي في جزئو.

وفي الروض أيضاً قاؿ: وفي مسند الدارمي عن زيد بن أرقم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وسلم خرج عليهم وىم يصلوف بعد طلوع الشمس فقا

 ))صبلة األوابين إذا أرمضت الفصاؿ ((.

(1/79) 

 



 وكاف ابن مسعود يصلي بعد الزواؿ ثماف ركعات، ويقوؿ: إنهن يعدلن بمثلهن من قياـ الليل.
قيل: وسر ىذا واهلل أعلم أف انتصاؼ النهار مقاببًل النتصاؼ الليل وىما وقتا قرب ورحمة، 

قت تفتح فيو أبواب السماء، ويدؿ عليو حديث ثوباف ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فهذا و 
وآلو وسلم كاف يستحب أف يصلي بعد نصف النهار((، فقالت عائشة: يارسوؿ اهلل، أراؾ 

تستحب الصبلة ىذه الساعة، قاؿ: ))تفتح فيها أبواب السماء، ونظر اهلل تبارؾ وتعالى بالرحمة 
 ة كاف يحافظ عليها آدـ ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى((.إلى خلقو، وىي صبل

وفي الروض أيضاً: وأخرج البيهقي بسنده إلى إسرائيل عن عاصم بن ضمرة قاؿ: سألت علياً 
رضي اهلل عنو عن تطوع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنهار فقاؿ: من يطيق ذلك 

 منكم؟
 قلنا: نأخذ بو ما أطقنا.

ل حتى إذا كانت الشمس من قبل المشرؽ كهيأتها من قبل المغرب عند العصر قاؿ: كاف يمه
قاـ فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وحلقت وكانت من المشرؽ كهيأتها من 

المغرب عند الظهر قاـ فصلى أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على المبلئكة 
لمؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى المقربين والنبيين ومن تبعهم من ا

أربع ركعات قبل الظهر يفصل بمثل ذلك ثم يصلي الظهر، ثم يصلي بعدىا ركعتين، ثم يصلي 
قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بمثل ذلك، فهذه ست عشرة ركعة تطوع رسوؿ 

عليها، تفرد بو عاصم بن ضمرة عن علي  اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنهار وقلما يداـو
 رضي اهلل عنو.
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وندب الدعاء في ذلك الوقت لما أخرجو ابن عدي في كاملو عن ابن أبي أوفى عنو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم ))إذا فاءت األفياء، وىبت األرواح فاسألوا اهلل حوائجكم فإنها ساعة 

 األوابين((.
اؿ: إذا مالت األفياء، وراحت األرواح فاطلبوا الحوائج إلى اهلل وفي كنز العماؿ: عن علي ق

 [ ش وىناد.25فإنها ساعة األوابين وقرأ}فَِإنَُّو َكاَف ِلؤَلوَّابِيَن َغُفورًا {]اإلسراء:
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 صبلة اآليات والزالزؿ
ع روى في كنز العماؿ: عن علي رضي اهلل تعالى عنو أنو صلى في زلزلة ست ركعات في أرب

سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة، الشافعي وقاؿ: لو 
 ثبت ىذا الحديث عندنا عن علي لقلنا بو )ؽ( وقاؿ ىو ثابت عن ابن عباس.

وفي الكنز: أيضاً عن عبد اهلل بن الحارث أف عبد اهلل بن عباس بينما ىو بالبصرة وىو أمير 
ب إذ زلزلت األرض فانطلق إلى المسجد والناس معو، فكبر عليها استعملو علي بن أبي طال

أربع ركعات يطيل فيهن القراءة، ثم ركع، ثم قاؿ: سمع اهلل لمن حمده، ثم كبر أربعاً يطيل فيهن 
القياـ، ثم ركع ثم قاؿ: سمع اهلل لمن حمده، ثم كبر أربعاً يطيل فيهن القياـ، ثم ركع، ثم قاؿ: 

سجدتين، ثم قاـ فكبر أربعاً يطيل فيهن القياـ، ثم ركع، ثم  سمع اهلل لمن حمده، ثم سجد
قاؿ: سمع اهلل لمن حمده، ثم قاـ فكبر أربعاً يطيل فيهن القياـ، ثم ركع، ثم قاؿ: سمع اهلل 
لمن حمده، ثم قاـ فكبر أربعاً يطيل فيهن القياـ، ثم ركع، ثم قاؿ: سمع اهلل لمن حمده، ثم 

ين تكبيرة وأربع سجدات، وقاؿ ىذه صبلة اآليات، ابن سجد سجدتين فكانت أربعاً وعشر 
 جرير.

وفيو أيضاً: عن عبد اهلل بن الحارث أف األرض زلزلت بالبصرة فقاـ ابن عباس فصلى بهم فركع 
 ثبلث ركعات ثم سجد سجدتين ثم قاـ فركع ثبلثاً ثم سجد سجدتين )ابن جرير(.

ابن عباس بالبصرة في زلزلة كانت ، صلى  وفيو: أيضاً عن عبد اهلل بن الحارث قاؿ: صلى بنا
 ست ركعات في ركعتين فلما انصرؼ قاؿ: ىكذا صبلة اآليات، ابن جرير.
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وأخرج ابن السني عن جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إذا وقعت كبيرة 
 أو ىاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبير فإنو يجلي العجاج األسود((.

[ 59في الدر المنثور: عن قتادة في قولو تعالى}َوَما نُػْرِسُل بِاآليَاِت ِإالَّ َتْخِويًفا {]اإلسراء:و 
 قاؿ: إف اهلل يخوؼ الناس بما شاء من آياتو لعلهم يعتبروف أو يذكروف أو يرجعوف.

م ذكر لنا أف الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي اهلل عنو، فقاؿ: يا أيها الناس، إف ربك
 يستعتبكم فاعتبوه.

وفي كنز العماؿ: ))إنما اآليات تخويف يخوؼ اهلل بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث 
 صبلة صليتموىا من المكتوبة(( ؽ عن قبيصة.

وفيو: ))إف ىذه اآليات التي يرسل اهلل التكوف لموت أحد وال لحياتو، ولكن اهلل يرسلها يخوؼ 



ا شيئاً فافزعوا إلى ذكر اهلل ودعائو واستغفاره(( ؽ ، ف ، عن أبي بها عباده، فإذا رأيتم منه
 موسى.
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وفي حلية األولياء: عن جعفر بن برقاف قاؿ: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: إف ىذا الرجف 
شيء يعاقب اهلل بو العباد، وقد كتبت إلى أىل األمصار أف يخرجوا يـو كذا وكذا في شهر كذا 

عة كذا وكذا، فاخرجوا، ومن أراد منكم أف يتصدؽ فليفعل، فإف اهلل تعالى قاؿ: وكذا في سا
[، وقولوا كما قاؿ أبوكم عليو 14،15}َقْد َأفْػَلَح َمْن تَػزَكَّى، َوذََكَر اْسَم رَبِّْو َفَصلَّى {]األعلى:
[، 23ا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن {]األعراؼ:السبلـ : }رَبػََّنا ظََلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمنَ 

[، وقولوا كما قاؿ 47وقولوا كما قاؿ نوح: }َوِإالَّ تَػْغِفْر ِلي َوتَػْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِيَن {]ىود:
[، وقولوا كما قاؿ ذو 16موسى عليو السبلـ : }َربّْ ِإّني ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ِلي {]القصص:

 [.87وف: }الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّني ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن {]األنبياء:الن
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 صبلة بعد السواؾ
جاء في كنز العماؿ: ))الوضوء شطر اإليماف، والسواؾ شطر الوضوء، ولوال أف أشق على أمتي 

من سبعين ركعة اليستاؾ ألمرتهم بالسواؾ عند كل صبلة، ركعتاف يستاؾ فيهما العبد أفضل 
 فيهما(( ش عن حساف بن عطية مرسبًل.

 وفيو: أيضاً ))الركعتاف بعد السواؾ أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواؾ(( حب عن عائشة.
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 صبلة في البرية
في كنز العماؿ: ))ثبلثة مواطن الترد فيها دعوة رجل يكوف في برية حيث ال يراه أحد إال اهلل 

يصلي، ورجل يكوف معو فئة فيفر عنو أصحابو فيثبت، ورجل يقـو من آخر الليل(( ابن فيقـو و 
 مندة وأبو نعيم في الصحابة عن ربيعة بن وقاص.



وفي حلية األولياء: ترجمة كرز بن وبرة الحارثي عن شبرمة قاؿ: صحبت كرزًا في سفر وكاف إذا 
 مر ببقعة نظيفة نزؿ فصلى.
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 جمعةصبلة بعد صبلة ال
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين قبل 
الظهر وركعتين بعدىا، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، متفق 

 عليو.
 .وفي رواية عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً((

وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إذا صلى أحدكم الجمعة 
 فليصل بعدىا أربعاً(( رواه مسلم.

وفي كنز العماؿ: ))من كاف مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً فإف عجل بأحدكم حاجة فليصل 
 ركعتين(( الخطيب عن أبي ىريرة.
الجمعة فليصل أربعاً فإف كاف لو شغل فركعتين في المسجد  وفيو: ))من كاف منكم مصلياً بعد

 وركعتين في البيت(( حب عن أبي ىريرة.
وفي المستدرؾ: عن عطاء عن ابن عمر قاؿ: كاف إذا كاف بمكة فصلى الجمعة تقدـ فصلى 

ركعتين، ثم تقدـ فصلى أربعاً، فإذا كاف بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيتو فصلى ركعتين، 
م يصل في المسجد فقيل لو، فقاؿ: ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يفعل ول

 ذلك((.
وفيو: عن ابن جريج قاؿ: أخبرني عطاء أنو رأى ابن عمر يصلي يـو الجمعة فيتقدـ عن مصبله 

الذي صلى فيو الجمعة قليبًل غير كثير فيركع ركعتين، قاؿ: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع 
 ت، قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قاؿ: مرارًا.أربع ركعا
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 صبلة بعد العصر
في كنز العماؿ: عن أـ سلمة قالت: صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعد العصر في 

 بيتي ركعتين فقلت لو: ما ىاتاف؟ فقاؿ: ))كنت أصليهما قبل العصر ((ابن جرير.



م أر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى بعد العصر قط إال وفيو: عن أـ سلمة قالت: ل
مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر فلما 

 صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين، عب.
عمر  وفيو: عن عروة بن الزبير قاؿ: أخبرني تميم الداري أنو ركع ركعتين بعد العصر بعد نهي

فأتاه فضربو بالدرة، فأشار إليو تميم أف اجلس وىو في الصبلة فجلس عمر حتى فرغ تميم، 
 فقاؿ لعمر: ِلَم ضربتني؟

 قاؿ: ألنك ركعت ىاتين الركعتين وقد نهيت عنهما.
قاؿ: فإني صليتهما مع من ىو خير منك مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ عمر: 

أيها الرىط ولكني أخاؼ أف يأتي بعدكم قـو يصلوف مابين العصر إلى إنو ليس بي إياكم 
المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يصلوا فيها كما 

 وصلوا بين الظهر والعصر، ثم يقولوف قد رأينا فبلناً وفبلناً يصلوف بعد العصر، ابن جرير.
با أيوب كاف يصلي بعد العصر ركعتين فنهاه زيد بن ثابت فقاؿ: إف وفيو: عن ابن سيرين أف أ

اهلل ال يعذبني على أف أصلي ولكن يعذبني على أال أصلي فقاؿ: إني آمرؾ بهذا وأنا أعلم أنك 
خير مني وما عليك بأس أف تصلي ركعتين بعد العصر ولكن أخاؼ أف يراؾ من اليعلم فيصلي 

 ة، ابن جرير، كر.في الساعة التي حـر فيها الصبل
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وفيو: عن عائشة قالت: صبلتاف ما تركهما النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في بيتي قط ركعتين 
 قبل الفجر وركعتين بعد العصر، ابن عساكر.

وفيو: عن زيد بن خالد الجهني أنو رءاه عمر بن الخطاب وىو خليفة يركع بعد العصر ركعتين 
ة وىو يصلي كما ىو، فلما انصرؼ، قاؿ زيد: اضرب يا أمير المؤمنين فمشى إليو فضربو بالدر 

فو اهلل ال أدعها أبدًا، إذ رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصليها، فجلس عمر وقاؿ: 
يا زيد بن خالد، لوال أني أخشى أف يتخذىما الناس سلماً إلى الصبلة حتى الليل لم أضرب 

 فيهما، عب.
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 ة بعد صبلة العيدصبل
عن أبي سعيد ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع 

 إلى منزلو صلى ركعتين(( أخرجو ابن ماجة.
وفي المستدرؾ: عن أبي سعيد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا رجع من المصلى 

 صلى ركعتين
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 اء اآلخرةصبلة بعد العش
عن ابن عمر قاؿ: صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين 

 بعدىا، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليو.
 وفي حلية األولياء: أنو جاء رجل إلى عطاء، فقاؿ: يا أبا محمد، إف طاووساً يزعم أف من صلى

العشاء ثم صلى بعدىا ركعتين يقرأ في األولى تنزيل السجدة، وفي الثانية }تَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه 
 [ كتب لو مثل وقوؼ ليلة القدر، فقاؿ عطاء: صدؽ طاووس ماتركتها.1اْلُمْلُك {]الملك:

اَأيػَُّها وفي كنز العماؿ: ))من صلى أربع ركعات خلف العشاء قرأ في الركعتين األولتين }ُقْل يَ 
اْلَكاِفُروَف { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { وقرأ في الركعتين اآلخرتين}تَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك { و}الم 

 ، تَنزِيُل{ كتبن لو كأربع ركعات من ليلة القدر(( ابن نصر وأبو الشيخ طب عن ابن عباس.
قبل أف يخرج من المسجد كاف عدؿ  وفيو: ))من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات

 ليلة القدر(( طب عن ابن عمر.
وفيو: ))من صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم أوتر فناـ على وتره فهو في صبلة حتى يصبح(( 

 الديلمي عن أبي ىريرة.
وفي الترمذي: عن عبد اهلل بن شقيق قاؿ: سألت عائشة عن صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

الت: كاف يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدىا ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد وآلو وسلم فق
 العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين.
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 صبلة بعد صبلة المغرب
قاؿ في تخريج مسند اإلماـ زيد بن علي رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليهما: األحاديث في 



فوعاً ))من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل الصبلة بعد المغرب كثيرة منها عن ابن عباس مر 
أف يتكلم رفعت في عليين، وكاف كمن أدرؾ ليلة القدر في المسجد األقصى، وىي خير من 

 قياـ نصف ليلة(( أخرجو الديلمي في مسنده.
وعند الترمذي وابن ماجة عن أبي ىريرة مرفوعاً ))من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم 

 بعبادة اثنتي عشرة سنة((. فيما بينهن عدلن
وفي مسند اإلماـ زيد: حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ قاؿ: ال 
َتَدُعنَّ صبلة ركعتين بعد المغرب ال في سفر وال في حضر، فإنها قوؿ اهلل عزوجل: }َوَأْدبَاَر 

قبل أف تصلي الفريضة في سفر [، وال تَدُعنَّ صبلة ركعتين بعد طلوع الفجر 40السُُّجوِد {]ؽ:
[ وأخرجو أيضاً اإلماـ أبو 49والحضر فهي قولو عز اسمو وجل ذكره}َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ {]الطور:

 طالب في أماليو.
وقاؿ في الروض النضير: أخرج الترمذي في سننو عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما قاؿ: 

)أدبار السجود الركعتاف بعد المغرب، وإ دبار قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )
 النجـو الركعتاف قبل الفجر((.

وأخرج السيوطي في مسند اإلماـ علي عليو السبلـ من جامِعِو عن الحارث، قاؿ: سئل علي 
عن إدبار النجـو فقاؿ: )الركعتاف اللتاف قبل الفجر(، وعن أدبار السجود فقاؿ: )الركعتاف 

وعن يـو الحج األكبر فقاؿ: )يـو النحر(، وعن الصبلة الوسطى، فقاؿ: اللتاف بعد المغرب(، 
 )ىي العصر(، أخرجو البيهقي في شعب اإليماف.
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وفي الروض: في مجمع الزوائد عن محمود بن لبيد أحد بني عبد األشهل قاؿ: أتانا رسوؿ اهلل 
م منها قاؿ: ))اركعوا ىاتين صلى اهلل عليو وآلو وسلم في مسجدنا فصلى بنا المغرب فلما سل

 الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب(( رواه أحمد.
 وفي كنز العماؿ: ))عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفع مع العمل(( ىب عن حذيفة.

 وفيو: ))عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما ترفعاف مع المكتوبة(( ابن نصر.
 بل أف يتكلم كتبتا في عليين(( عد عن مكحوؿ مرسبًل.وفيو: ))من صلى بعد المغرب ركعتين ق

 عن رافع بن خديج.  وفيو: ))اركعوا ىاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب(( ى
 وفيو: ))عليكم بهذه الصبلة في البيوت يعني سنة المغرب((ت، ف، عن كعب بن عجرة.

هن بسوء عدلن لو بعبادة ثنتي وفيو: ))من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بين



 ، عن أبي ىريرة. عشرة سنة(( ت، ى
وفيو: ))من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أف يتكلم غفر لو ذنوب خمسين سنة((، ابن 

 نصر عن ابن عمر.
وفيو: ))أفضل الصبلة عند اهلل المغرب ، ومن صلى بعدىا ركعتين بنى اهلل لو بيتاً في الجنة 

 ن عائشة.يغدو ويروح(( طس ع
وفيو: ))من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أف يتكلم كتبت صبلتو في عليين(( ش، ص، وابن 

 نصر عن مكحوؿ ببلغاً.
وفيو: ))من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أف ينطق مع أحد يقرأ في األولى بالحمد و}ُقْل 

اللَُّو َأَحٌد { خرج من ذنوبو كما تخرج يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { وفي الركعة الثانية بالحمد و}ُقْل ُىَو 
 الحية من سلخها(( ابن النجار عن أنس.
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وفيو: ))من صلى بعد المغرب ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { أربعين مرة 
اب صافحتو المبلئكة يـو القيامة ومن صافحتو المبلئكة يـو القيامة أمن الصراط والحس

 والميزاف(( السمرقندي عن أباف.
وفيو: ))من صلى أربع ركعات بعد المغرب كاف كمن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل اهلل 

 عزوجل(( أبو الشيخ عن ابن عمر.
وفيو: ))من صلى المغرب فصلى بعدىا ركعتين قبل أف يتكلم أسكنو اهلل في حظيرة القدس، 

ى ستاً غفرت لو ذنوب خمسين سنة(( ابن شاىين فإف صلى أربعاً كاف كمن حج حجة، فإف صل
 عن أبي بكر.

وفيو: ))من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت لو ذنوبو وإف كانت مثل زبد البحر(( طس، 
 طب، ابن مندة، عن عمار بن ياسر.

وفيو: ))من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أف يكلم أحداً رفعت لو في عليين وكاف كمن 
 قدر في المسجد األقصى وىن خير من قياـ نصف ليلة(( الديلمي عن ابن عباس.أدرؾ ليلة ال

وفيو: ))من صلى أربعين يوماً في جماعة ثم انفتل عن صبلة المغرب فأتى بركعتين قرأ في أوؿ 
ٌد { ركعة بفاتحة الكتاب و}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف {، والثانية بفاتحة الكتاب و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأحَ 

 خرج من ذنوبو كما تخرج الحية من سلخها(( الخطيب عن أنس.
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وفيو: نهاني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أربع وسألتو عن أربع نهاني أف أصلي وأنا 
، وأف أحتجم وأنا  عاقص شعري، وأف أقلب الحصى في الصبلة وأف أختص يـو الجمعة بصـو

لنجـو وأدبار السجود فقاؿ: ))أدبار السجود الركعتاف بعد المغرب، صائم، وسألتو عن إدبار ا
وإدبار النجـو الركعتاف قبل الغداة(( وسألتو عن الحج األكبر قاؿ: ))ىو يـو النحر (( وسألتو 

 عن الصبلة الوسطى قاؿ: ))ىي العصر التي فرط فيها(( مسدد.
سلم ))من صلى بعد المغرب عشرين وفي الترمذي: عن عائشة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو و 

 ركعة بنى اهلل لو بيتاً في الجنة((.
وفي الحلية: جاء رجل إلى كعب األحبار بعدما سلم من المكتوبة فكلمو فلم يجبو حتى صلى 

ركعتين ثم قاؿ لو: إنو لم يمنعني من كبلمك إال أف صبلة بعد صبلة ال يحدث بينهما لغو كتاب 
 في عليين.
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 بين المغرب والعشاءصبلة 
أخرج اإلماـ المؤيد باهلل الهاروني في أماليو بإسناده إلى أنس بن مالك قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))صبلة مابين الظهر والعصر ومابين المغرب والعشاء تعدؿ 
 عند اهلل قياـ ليلة((.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي بين  وأخرج الطبراني: عن عبيد مواله ))كاف رسوؿ اهلل
 المغرب والعشاء ((.

وفي كنز العماؿ: ))من عقب مابين المغرب والعشاء بني لو في الجنة قصراف ما بينهما مسيرة 
مائة عاـ، وفيهما من الشجر مالو يراىما أىل المشرؽ وأىل المغرب ألوصلهم فاكهة، وىي 

ن الدعاء المستجاب الدعاء الذي اليرد بين المغرب صبلة األوابين، وىي غفلة الغافلين، وإف م
 والعشاء(( ابن مردويو عن ابن عمر.

وأخرج القرشي في شمس األخبار: عن اإلماـ العبلمة محمد بن منصور المرادي عن ابن عمر 
عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى فيما بين المغرب والعشاء عشرين ركعة 

منها فاتحة الكتاب و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { حفظ اهلل لو أىلو ومالو ودينو  يقرأ في كل ركعة
 ودنياه((.

وأخرج ابن السني عن أـ سلمة زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم رضي اهلل عنها قالت: كاف 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا انصرؼ من صبلة المغرب يدخل فيصلي ركعتين ثم 
فيما يدعو: ))يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك (( فقلت: يا رسوؿ اهلل، أتخشى  يقوؿ

 على قلوبنا من شيء؟
قاؿ: ))ما من إنساف إال قلبو بين إصبعين من أصابع اهلل عزَّ وجّل فإف استقاـ أقامو وإف زاغ 

 أزاغو.
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ذكر من باب التمثيل فقط الذي قلت: والمراد بين قدرة اهلل تعالى وحكمتو وعلمو وملكو وما
جرت عليو ألسنة العرب في ىذا ونحوه واهلل تعالى منزه عن ذلك }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو 

[ ومعنى قولو )أزاغو اهلل( 110[ }َوالَ ُيِحيُطوَف ِبِو ِعْلًما {]طو:11ُر {]الشورى: السَِّميُع الَبِصي
تعالى أف يزيغو قاؿ اهلل تعالى: }فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اللَُّو  يعني بعد أف زاغ عن الحق استحق من اهلل

[ وقاؿ تعالى:}َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَػْفِسِو 5قُػُلوبَػُهْم َواللَُّو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَن {]الصف:
َها {]فصلت:  [ واهلل تعالى أعلم.46َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ

ن عبيد مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: سئل أكاف النبي وفي حلية األولياء: ع
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأمر بصبلة سوى المكتوبة؟ قاؿ: نعم بين المغرب والعشاء.

في كنز العماؿ: عن أبي ىريرة قاؿ: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يا 
 د المكتوبة؟رسوؿ اهلل، أي الصبلة أفضل بع

قاؿ: ))الصبلة في أوؿ الليل (( أخرجو ابن جرير، وقد استدؿ بو بعض العلماء على إحياء 
 مابين العشائين.

 وفيو: ))عليكم بالصبلة بين العشائين فإنها تذىب بمبلغاة النهار(( قر عن سلماف.
 لشيخ عن أنس.وفي كنز العماؿ: ))الدعاء الذي ال يُػَردُّ ما بين المغرب والعشاء((، أبو ا

وفيو: ))من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب بني لو قصر في الجنة(( ابن نصر عن عبد 
 الكريم بن الحارث مرسبًل.

 ، عن عائشة. وفيو: ))من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى اهلل لو بيتاً في الجنة(( ى
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ة األوابين(( ابن نصر عن محمد بن المنكدر وفيو: ))من صلى بين المغرب والعشاء فإنها صبل
 مرسبًل.

وفيو: ))من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة يقرأ في ركعة الحمد و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { 
خمسة عشر مرة بنى اهلل لو في الجنة قصرين الفصل فيهما وال وصم، ومن صلى بعد العشاء 

و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ خمسة عشر مرة بنى اهلل لو قصرًا  اآلخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد
في الجنة(( أبو محمد السمرقندي في فضائل }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ عن جرير، وفيو عن أحمد بن 

 عبيد صدوؽ لو مناكير.
ديلمي وفيو: ))عليكم بالصبلة فيما بين العشائين فإنها تذىب بمبلغاة النهار ومهدرة آخرِِه(( ال

 عن سلماف.
وفيو: ))من صلى عشرين ركعة بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و}ُقْل ُىَو 
اللَُّو َأَحٌد { حفظو اهلل في نفسو وأىلو ومالو ودنياه وآخرتو((، نظاـ الملك في السداسيات عن 

 أبي ىدبة عن أنس.
س بن مالك عن ىذه اآلية}تَػَتَجاَفى ُجُنوبُػُهْم وفي الدر المنثور: عن مالك بن دينار قاؿ سألت أن

[ قاؿ: كاف قـو من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 16َعِن اْلَمَضاِجِع {]السجدة:
وسلم من المهاجرين األولين يصلوف المغرب ويصلوف بعدىا إلى عشاء اآلخرة فنزلت ىذه اآلية 

 فيهم.
من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفيو: عن ببلؿ كنا نجلس في المجلس وناس 

 [.16يصلوف المغرب إلى العشاء فنزلت اآلية }تَػَتَجاَفى ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع {]السجدة:
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وفيو: عن ابن المنكدر وأبي حاـز في قولو: }تَػَتَجاَفى ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع { قاال: ىي ما بين 
 اء صبلة األوابين.المغرب والعش
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 صبلة بين كل أذانين
ذكر السيوطي في الجامع الصغير: ))بين كل أذانين صبلة لمن شاء(( حم، ؽ، ع، عن عبد اهلل 

 بن مغفل.



 وذكر أيضاً ))بين كل أذانين صبلة إال المغرب (( البزار عن بريدة.
ى اهلل عليو وآلو وسلم: ))بين كل وعن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صل

أذانين صبلة، بين كل أذانين صبلة، بين كل أذانين صبلة، قاؿ في الثالثة: لمن شاء(( متفق 
 عليو.
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 صبلة في البيت
عن أبي ىريرة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إذا دخل أحدكم المسجد فبل يجلس حتى يركع 

فبل يجلس حتى يركع ركعتين فإف اهلل عزوجل جاعل لو من ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيتو 
 ركعتيو في بيتو خيرًا((.

وفي حلية األولياء: عن كعب قاؿ: ))من سره أف تصحبو كتائب من المبلئكة يستغفروف لو 
ويحفظونو ويكفى ما أىمو فَػْلُيْخِف في بيتو من صبلتو ماشاء(( قاؿ كعب: طوبى للذين يجعلوف 

 مسجدًا. بيوتهم قبلة يعني
قاؿ: والمساجد بيوت المتقين في األرض، ويباىي اهلل تعالى مبلئكتو بالمخفي صبلتو وصيامو 

 وصدقتو.
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 تحية المسجد
 وىي من السنن المؤكدة

أخرج اإلماـ أبو طالب رضواف اهلل تعالى عليو في أماليو: عن أبي قتادة أف النبي صلى اهلل عليو 
خل أحدكم المسجد فبل يجلس حتى يصلي ركعتين(( وىو بهذا اللفظ وآلو وسلم قاؿ: ))إذا د

في حلية األولياء وبلفظ ))إذا دخل أحدكم المسجد فبل يجلس حتى يركع ركعتين(( وفي رواية: 
 ))إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أف يجلس((.

ؿ: دخلت المسجد وإذا وأخرج أبو نعيم في الحلية: أيضاً عن أبي ذر رضي اهلل تعالى عنو قا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جالس وحده فجلست إليو فقاؿ: ))يا أبا ذر إف للمسجد 

تحية وإف تحيتو ركعتاف فقم فاركعهما(( قاؿ: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليو فقلت: يا 
 رسوؿ اهلل إنك أمرتني بالصبلة فما الصبلة؟



 تقل ((.قاؿ: ))خير موضوع استكثر أو اس
 قلت : يا رسوؿ اهلل فأي األعماؿ أفضل؟

قاؿ: ))إيماف باهلل عزوجل وجهاد في سبيلو(( قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل فأي المؤمنين أكملهم 
 إيماناً؟

 قاؿ: ))أحسنهم خلقا((.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل فأي المؤمنين أسلم؟

 قاؿ: ))من سلم الناس من لسانو ويده((.
 هلل فأي الهجرة أفضل؟قاؿ: قلت يارسوؿ ا

 قاؿ: ))من ىجر السيئات((.
 قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل فأي الصبلة أفضل؟.

 قاؿ: ))طوؿ القنوت((.
 قاؿ: قلت يارسوؿ اهلل فما الصياـ؟

 قاؿ: ))فرض مجزئ وعند اهلل أضعاؼ كثيرة((.
 قاؿ: قلت يارسوؿ اهلل فأي الجهاد أفضل؟

 قاؿ: ))من عقر جواده وأىريق دمو((.
 : قلت فأي الرقاب أفضل؟قاؿ

 قاؿ: ))أغبلىا ثمناً وأنفسها عند ربها((.
 قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل فأي الصدقة أفضل؟

 قاؿ: ))جهد من مقل يسر إلى فقير((.
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 قلت: يا رسوؿ اهلل فأي آية مما أنزؿ اهلل عزوجل عليك أعظم؟
لسبع مع الكرسي إال كحلقة ملقاة قاؿ: ))آية الكرسي(( ثم قاؿ: ))يا أبا ذر ما السماوات ا

 بأرض فبلة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفبلة على الحلقة((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل كم األنبياء؟

 قاؿ: ))مائة ألف وأربعة وعشروف ألفاً((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل كم الرسل؟

 قاؿ: ))ثبلثمائة وثبلثة عشر جما غفيرًا(( قلت: كثير طيب.



 اهلل من كاف أولهم؟قلت: يا رسوؿ 
 قاؿ ))آدـ((.

 قلت: يا رسوؿ اهلل أنبي مرسل؟
 قاؿ: ))نعم خلقو اهلل بيده ونفخ فيو من روحو ثم سواه قببًل((.

وقاؿ أحمد بن يونس، )ثم كلمو قببًل(، ثم قاؿ: ))يا أبا ذر، أربعة سريانيوف: آدـ، وشيث، 
من العرب: ىود، وصالح،  وخنوخ، وىو إدريس وىو أوؿ من خط بالقلم، ونوح، وأربعة

 وشعيب، ونبيك يا أباذر((.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، كم كتاب أنزلو اهلل تعالى؟

قاؿ: ))مائة كتاب وأربعة كتب، أُنِزَؿ على شيث خمسوف صحيفة، وُأنِزَؿ على خنوخ ثبلثوف 
نزؿ صحيفة، وأنزؿ على إبراىيم عشر صحائف، وأنزؿ على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأ

 التوراة واإلنجيل والزبور والفرقاف((.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، فما كانت صحف إبراىيم؟
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قاؿ: ))كانت أمثاالً كلها )أيها الملك المسلط المبتلى المغرور فإني لم أبعثك لتجمع الدنيا 
ن كافر(، بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلـو فإني ال أردىا ولو كانت م

وكاف فيها أمثاؿ )على العاقل مالم يكن مغلوباً على عقلو أف تكوف لو ساعات، ساعة يناجي 
فيها ربو عزوجل، وساعة يحاسب فيها نفسو، وساعة يفكر فيها في صنع اهلل عزوجل، وساعة 

يخلو فيها بحاجتو من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أف ال يكوف ظاعناً إال لثبلث، تزود 
، وعلى العاقل أف يكوف بصيرًا بزمانو، مقببًل على لم عاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محـر

 شأنو، حافظاً للسانو، ومن حسب كبلمو من عملو قل كبلمو إال فيما يعنيو((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل فما كاف صحف موسى عليو السبلـ ؟

يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار وىو قاؿ: ))كانت عبرًا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم ىو 
يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ىو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأىلها ثم 

 اطمأف إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم اليعمل((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل أوصني.

 قاؿ: ))أوصيك بتقوى اهلل فإنو رأس األمر كلو((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.



 قاؿ: ))عليك بتبلوة القرآف فإنو نور لك في األرض وذكر لك في السماء((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.

 قاؿ: ))إياؾ وكثرة الضحك فإنو يميت القلب ويذىب بنور الوجو((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.

 قاؿ: ))عليك بالصمت إال من خير فإنو مطردة للشيطاف عنك، وعوف لك على أمر دينك((.
 ت: يا رسوؿ اهلل زدني.قل

 قاؿ: ))عليك بالجهاد فإنو رىبانية أمتي((.
 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.

 قاؿ: ))حب المساكين وجالسهم((.

(1/104) 

 

 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.
 قاؿ: ))انظر إلى من تحتك والتنظر إلى من فوقك فإنو أجدر أال تزدري نعمة اهلل عندؾ((.

 قلت: زدني يا رسوؿ اهلل.
 قاؿ: ))صل قرابتك وإف قطعوؾ((.

 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.
 قاؿ: ))ال تخف في اهلل لومة الئم((.

 قلت يا رسوؿ اهلل زدني.
 قاؿ: ))قل الحق وإف كاف مرًا((.

 قلت: يا رسوؿ اهلل زدني.
قاؿ: ))يردؾ عن الناس ما تعرؼ من نفسك، وال تجد عليهم فيما تأتي، وكفى بك عيباً أف 

الناس ما تجهل من نفسك، أو تجد عليهم فيما تأتي(( ثم ضرب بيده على صدري تعرؼ من 
 فقاؿ: ))يا أبا ذر العقل كالتدبير، وال ورع كالكف، وال حسب كحسن الخلق((.

قلت: وقد نقلت ىذا الحديث الشريف لما فيو من المواعظ والحكم الجامعة النافعة لتعم 
 الفائدة.

ليو وآلو وسلم ))إذا دخلت المسجد فصل ركعتين قبل أف وعن أبي قتادة عنو صلى اهلل ع
 تجلس((.

وفي كنز العماؿ: ))من أشراط الساعة أف يمر الرجل في المسجد ال يصلي فيو ركعتين، وأف ال 



 يسلم الرجل إال على من يعرؼ، وأف يرد الصبي الشيخ(( طب عن ابن مسعود.
لو وسلم يخطب يـو الجمعة فقاؿ لو: وفيو: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى اهلل عليو وآ

 صليت؟
 قاؿ: ال، قاؿ: ))صل ركعتين تجوز فيهما (( ش.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا (( قيل وما رياض الجنة؟ قاؿ: 
 ))المساجد((.

ى فارتعوا إنو وقيل: في رواية ))حلق الذكر(( أو ))حلق العلم(( ومن قاؿ: إنها المساجد فمعن
 الذكر والصبلة. واهلل أعلم.
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روي أنو دخل سليك المسجد والنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على المنبر فجلس، فقاؿ صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما((.
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 صبلة التراويح
ن أبيو عن جده عن علي" أنو أمر الذي يصلي بالناس روى اإلماـ زيد بن علي عليهما السبلـ: ع

صبلة القياـ في شهر رمضاف أف يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في ركعتين ويراوح مابين كل أربع 
ركعات، فيرجع ذو الحاجة، ويتوضأ الرجل، وأف يوتر بهم من آخر الليل حين االنصراؼ، انتهى 

 مسند اإلماـ زيد.
 قاؿ: مما يستدؿ على استحباب صبلة التراويح وىو قوؿ األكثر.وفي ىامش المسند: مالفظو 

وقاؿ مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية: األفضل فرادى في البيت للحديث الذي في 
 الصحيحين وغيرىما ))أفضل صبلة المرء في بيتو إال المكتوبة ((.

الناس في الليلة وكما في حديث زيد بن ثابت في صبلة التراويح لما رأى رسوؿ اهلل اجتماع 
الرابعة قاؿ: ))إنو لم يخف عليَّ مكانكم ولكن خشيت أف يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما 
قمتم بو، فصلوىا أيها الناس في بيوتكم(( ثم ُتوفَّْى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم والناس 

مر ثم لما على ذلك أي يصلوف في بيوتهم، وكذا في خبلفة أبي بكر وصدراً من خبلفة ع
 جمعهم عمر ورءاىم، قاؿ: نعمت البدعة.



وعند العترة أف التجمع بها بدعة وىو المعتمد عند مقلديهم اآلف واختلفوا في عددىا، قيل: 
أصح ما ورد من السنة في عددىا ما أخرجو مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف، عن 

وغيره عن عائشة أنها قالت: ما  السايب بن يزيد أنها إحدى عشرة ركعة، ولما أخرج البخاري
 كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يزيد في رمضاف وال غيره على إحدى عشرة ركعة. انتهى.
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قاؿ اإلماـ المهدي محمد بن المطهر عليو السبلـ : وروينا أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 وآلو وسلم وصبلىا في بيتو. صبلىا ليالَي وصلوىا معو ثم تأخر صلى اهلل عليو

 وروينا أنو قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))خشيت أف تفرض عليكم فتعجزوا عنها((. انتهى.
وفي عددىا خبلؼ بين األئمة كما تقدـ فبعضهم جعلها إحدى عشرة ركعة وبعضهم جعلها 

لوتر، وكاف بعض عشرين ركعة من غير صبلة الوتر، وبعضهم جعلها ستاً وثبلثين من غير صبلة ا
السلف يقوموف بأربعين ركعة ويوتروف بثبلث، ولم يرو لنا أحد عدد ركعات الرسوؿ صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم بهم في الثبلث الليالي التي روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صبلىا جماعة 
 بمن حضر.

ائلوف بأنها عشرين احتج القائلوف أنها إحدى عشرة ركعة بحديث عائشة المتقدـ واحتج الق
ركعة بما جاء عن السائب بن يزيد أنو قاؿ: كانوا يقوموف على عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل 
عنو في شهر رمضاف بعشرين ركعة، وبما روي أف عمر خرج ليلة في رمضاف إلى المسجد فإذا 

واحد  الناس يصلوف في المسجد أوزاعاً أي متفرقين، فقاؿ عمر: لو جمعت ىؤالء على قارئ
فجمعهم على قارئ واحد فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلوف وراء 

 إمامهم فقاؿ: نعمت البدعة ىذه، رواه البخاري.
واحتج القائلوف أنها ست وثبلثوف وىم أىل المدينة بماروي عن نافع قاؿ: أدركت الناس 

 .يقوموف رمضاف بتسع وثبلثين ركعة يوتروف منها بثبلث
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قلت: ولكل استدالالت غير ماذكر والجميع حسن يعني من الصلوات بنية التطوع وىي من 
النوافل الحسنة، والقرب المستحسنة، والصبلة خير موضوع، واألفضل أف تكوف في البيت 

اتباعاً لصاحب الشريعة صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ومن البدع التشنيع على من لم يصلها 



 هلل أعلم.جماعة وا
قاؿ: موالنا شيخ اإلسبلـ مجد الدين بن محمد: إف أصحابنا فرطوا في صبلة التراويح، 

 والمخالفين أفرطوا في تأكيدىا، قلت: واألولى االعتداؿ فبل باإلفراط وال بالتفريط.
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 صبلة التسبيح
لة ال يسلم إال في قاؿ في االعتصاـ: في الجامع الكافي قاؿ محمد: صبلة التسبيح أربع موصو 

 آخرىن وجائز أف يصليهن بالليل والنهار ما لم يكن وقت نهي عن الصبلة فيو.
قاؿ: روي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: لعمو العباس ولجعفر بن أبي طالب 

رضي اهلل عنهم في صبلة التسبيح ))وىي أف تقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم تسبح خمس 
رة سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ثم تركع وتسبح بها عشرًا، وإذا رفع عشرة م

رأسو من الركوع عشرًا، وإذا سجد عشرًا، وإذا رفع رأسو من السجود عشرًا، وإذا سجد الثانية 
عشرًا، وإذا رفع من السجود عشرًا، فيكوف ذلك خمساً وسبعين في كل ركعة(( قاؿ: وقاؿ 

ي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))فلو كانت ذنوبك مثل عدد نجـو السماء وعدد قطر الماء النب
وعدد أياـ الدنيا وعدد رمل عالج لغفرىا اهلل لك تصليها في كل يـو مرة واحدة(( قاؿ العباس 

 رحمو اهلل تعالى: ومن يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل؟
 قاؿ: ))فصلها كل يـو جمعة((.

 رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ومن يطيق ذلك يا
 قاؿ: ))فصلها في كل شهر مرة((.
 قاؿ: ومن يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل؟

 حتى قاؿ: ))فصلها في عمرؾ مرة واحدة((.
وروى أبو العباس الحسني عن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ما يقارب من ذلك بألفاظ 

 متقاربة. انتهى.
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لى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ للعباس بن عبد وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النبي ص
المطلب: ))يا عباس يا عماه أال أعطيك، أال أمنحك، أال أفعل بك، أال أجيزؾ عشر خصاؿ 



إذا أنت فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك، أولو وآخره، قديمو وحديثو، خطأه وعمده، صغيره 
ي كل ركعة فاتحة الكتاب وكبيره، سره وعبلنيتو، عشر خصاؿ أف تصلي أربع ركعات تقرأ ف

وسورة فإذا فرغت من القراءة في أوؿ ركعة وأنت قائم قلت سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال 
اهلل واهلل أكبر خمسة عشر مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع 

فع رأسك من السجود فتقولها فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم تر 
عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، فذلك خمس 

وسبعوف في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إف استطعت أف تصليها كل يـو مرة فافعل، 
ة مرة، وإف لم تفعل ففي كل جمعة، وإف لم تفعل ففي كل شهر مرة، وإف لم تفعل ففي كل سن

وإف لم تفعل ففي كل عمرؾ مرة(( أخرجو أبو داود والنسائي وابن عساكر والترمذي وابن حباف 
 وابن خزيمة وغيرىم.

 وفي رواية ))فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرىا اهلل لك((.
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وبة بدليل قوؿ اهلل قلت: وروايات من ذكر متقاربة وقولو: ))صغيره وكبيره(( ىذا مشروط بالت
[ وقولو تعالى:}َوَأنِيُبوا ِإَلى رَبُّْكْم َوَأْسِلُموا َلُو 8تعالى:}تُوبُوا ِإَلى اللَِّو تَػْوبًَة َنُصوًحا {]التحريم:

[ وىذا واضح؛ ألف بعض الذنوب مثل الكبائر ومثل حقوؽ المسلمين ونحو ذلك 54{]الزمر:
 ل كل ما جاء في ىذا الباب. واهلل أعلم.ال يمحوىا إال التوبة النصوح وعلى ىذا يحم

وفي رواية عن ابن عمرقاؿ: وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم جعفر بن أبي طالب رضي 
اهلل عنو إلى ببلد الحبشة فلما قدـ اعتنقو وقبل بين عينيو وقاؿ لو: ))أال أىب لك أال أسرؾ أال 

 أمنحك فذكره((.
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بسنده إلى ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  وفي حلية األولياء:
وسلم قاؿ لو: ))ياغبلـ، أال أحبوؾ، أال أنحلك، أال أعطيك(( قاؿ: قلت: بلى، بأبي أنت وأمي 

يا رسوؿ اهلل، قاؿ: فظننت أنو سيقطع لي قطعة من ماؿ، فقاؿ: ))أربع تصليهن في كل يـو 
وسورة ثم تقوؿ: سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر خمس وليلة فتقرأ أـ القرآف 

عشرة مرة، ثم تركع فتقولها عشرًا، ثم ترفع فتقولها عشرًا، ثم تفعل في صبلتك كلها مثل ذلك 



فإذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أسألك توفيق أىل الهدى، وأعماؿ أىل 
ل التوبة، وعـز أىل الصبر، وجد أىل الخشية، وطلبة أىل الرغبة، وتعبد اليقين، ومناصحة أى

أىل الورع، وعرفاف أىل العلم، حتى أخافك، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، 
وحتى أعمل بطاعتك عمبلً أستحق بو رضاؾ، وحتى أناصحك في التوبة خوفاً منك، وحتى 

ل عليك في األمور وحسن الظن بك سبحانك خالق أخلص لك النصيحة حباً لك، وحتى أتوك
النور، فإذا فعلت ذلك يابن عباس غفر اهلل لك ذنوبك صغيرىا وكبيرىا قديمها وحديثها سرىا 

 وعبلنيتها وعمدىا وخطأىا(( ورواه في كنز العماؿ عن حل عن ابن عباس.
 وقد توسع المنذري في ذكرىا في كتابو الترغيب والترىيب.

بلء: ما رأيت للشدائد مثل صبلة التسابيح، وعن بعضهم: إنها وسيلة مكفرة وعن بعض الفض
للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضي اهلل بها الحاجات، ويؤمن بها الروعات، 

 ويستر بها العورات.
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وفي حواشي شرح األزىار عن إرشاد العنسي، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: 
))والذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى ىذه الصبلة عدد نجـو السماء وعدد قطر 

السماء وعدد أياـ الدنيا وعدد الشجر وعدد المدر وعدد رمل عالج لغفر اهلل لمن صبلىا((. 
 انتهى.

وا تُوبُوا ِإَلى قلت: وقد تواترت األدلة أف ىذا مشروط بالتوبة قاؿ اهلل تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمنُ 
[ وىذا 54[، وقولو تعالى:}َوَأنِيُبوا ِإَلى رَبُّْكْم َوَأْسِلُموا َلُو {]الزمر:8اللَِّو تَػْوبًَة َنُصوًحا {]التحريم:

واضح؛ ألف بعض الذنوب مثل الكبائر ومثل حقوؽ الغير اليمحوىا إال التوبة النصوح، والتحلل 
ء من ىذا الباب. واهلل تعالى أعلم وىو أحكم من حقوؽ اآلخرين، وعلى ىذا يحمل كل ماجا

 الحاكمين ذو الفضل العظيم.
وذكر شيخنا شيخ اإلسبلـ مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده اهلل تعالى في لوامع األنوار أف 

القاضي العبلمة العابد الزاىد حاتم بن منصور الحمبلني رفيق اإلماـ يحيى بن حمزة في القراءة 
إبراىيم بن أحمد الكينعي رضي اهلل عنهم قبض وىو يصلي صبلة التسبيح شيخ عابد اليمن 

 سنة خمس وستين وسبعمائة رحمو اهلل تعالى وإيانا والمؤمنين والمؤمنات.
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 صبلة التوبة
عن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: 

ثم يقـو فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل لو ثم قرأ ىذه  ))ما من رجل يذنب ذنباً 
[ أخرجو أىل 135اآلية}َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا َأنْػُفَسُهْم ذََكُروا اللََّو {]آؿ عمراف:

 .السنن األربع، وزاد ابن حباف والبيهقي أيضاً لفظ )ركعتين( بعد قولو: ))ثم يصلي((
وأخرج البيهقي عن الحسن البصري مرسبًل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

))ما أذنب عبد ذنباً ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى براز من األرض فصلى فيو ركعتين 
 واستغفر اهلل من ذلك الذنب إال غفر لو((.

لي ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير وفي كنز العماؿ: ))ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يص
 مفروضة ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل لو(( طس عن أبي الدرداء.

وفيو أيضاً: ))كل شيء يتكلم بو ابن آدـ فإنو مكتوب عليو فإذا أخطأ الخطيئة ثم أحب أف 
ي أتوب يتوب إلى اهلل عزوجل فليأت بقعة مرتفعة وليمد يديو إلى اهلل عزوجل ثم يقوؿ: اللهم إن

إليك منها ال أرجع إليها أبداً فإنو يغفر لو، ما لم يرجع في عملو ذلك(( طب، ؾ عن أبي 
 الدرداء.

من المطبوعة الخامسة: عن عمر قاؿ: بينما نحن قعود مع النبي 15279وفي كنز العماؿ رقم 
لنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على جبل من جباؿ تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على ا

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم فرد عليو السبلـ ثم قاؿ: نَػْغَمُة جن وُغنَّتُػُهْم من أنت؟
 قاؿ: أنا ىامة بن الهيم بن القيس بن إبليس،
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 قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))فما بينك وبين إبليس إال أبواف((.
 قاؿ: نعم.

 قاؿ: ))فكم أتى عليك من الدىر؟((
 ؿ: قد أفنيت الدنيا عمرىا إال قليبًل.قا

 قاؿ: ))ما علم ذلك((؟
قاؿ: ليالي قتل قابيل ىابيل كنت غبلماً ابن أعواـ، أفهم الكبلـ، وأمر باآلكاـ، وآمر بإفساد 
الطعاـ، وقطيعة األرحاـ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))بئس عمل الشيطاف 

(( قاؿ : ذرني من الترداد إني تائب إلى اهلل عزوجل إني كنت مع نوح المتوسم والشاب المتلـو



في مسجده مع من آمن بو من قومو فلم أزؿ أعاتبو على دعوتو على قومو حتى بكى عليهم 
وأبكاني، وقاؿ: )ال جـر أني على ذلك من النادمين، وأعوذ باهلل أف أكوف من الجاىلين(، 

 ابيل بن آدـ فهل تجد لي عند ربك توبة؟قلت: يا نوح إني ممن أشرؾ في دـ السعيد ى
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قاؿ: ))يا ىاـ ىم بالخير وافعلو قبل الحسرة والندامة، إني قرأت فيما أنزؿ اهلل عزوجل علي أنو 
ليس من عبد تاب إلى اهلل عزوجل بالغاً ذنبو ما بلغ إال تاب اهلل عليو قم فتوضأ واسجد هلل 

و، فناداني ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء(( سجدتين، ففعلت من ساعتي ما أمرني ب
فخررت هلل ساجداً حواًل، وكنت مع ىود في مسجده مع من آمن بو من قومو، فلم أزؿ أعاتبو 
على دعوتو على قومو حتى بكى عليهم وأبكاني، فقاؿ: ))الجـر أني على ذلك من النادمين 

في مسجده مع من آمن بو من قومو فلم  وأعوذ باهلل أف أكوف من الجاىلين(( وكنت مع صالح
أزؿ أعاتبو على قومو حتى بكى عليهم وأبكاني، وكنت زواراً ليعقوب، وكنت من يوسف 

بالمكاف المكين، وكنت آلف إلياس في األودية وأنا ألقاه اآلف، وإني لقيت موسى بن عمراف 
ـ(( وإني لقيت عيسى بن فعلمني من التوراة وقاؿ: ))إف لقيت عيسى بن مريم فأقرئو مني السبل

مريم فأقرأتو من موسى السبلـ، وإف عيسى قاؿ لي: ))إف لقيت محمداً فأقرئو مني السبلـ(( 
فأرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عينيو فبكى ثم قاؿ: ))وعلى عيسى السبلـ ما 

ا فعل موسى بن دامت الدنيا وعليك ياىامة بأدائك األمانة(( قاؿ: يا رسوؿ اهلل افعل بي م
عمراف، فإنو علمني من التوراة فعلمو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ِإَذا َوقَػَعِت اْلَواِقَعُة ، 

والمرسبلت، وَعمَّ يَػَتَساَءُلوَف ، وِإَذا الشَّْمُس ُكوَّْرْت ، والمعوذتين، وُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد ، وقاؿ: 
ارتنا(( قاؿ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو: فقبض ))ارفع إلينا حاجتك يا ىامة وال تدع زي

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولم ينعو
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إلينا فلسنا ندري أحي أـ ميت. عق، وأبو العباس اليشكري في اليشكريات، وأبو نعيم معافى 
ؽ  في الدالئل، والمستغفري في الصحابة، وإسحاؽ بن إبراىيم المنجنيقي من طرؽ وطريق

أقواىا، وطريق عق أوىاىا، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عق، فلم يصب لو 
شواىد من حديث أنس وابن عباس وغيرىما تأتي في محالها وقد بسط الكبلـ عليو في الآللي 



 المصنوعة. انتهى بلفظو من كنز العماؿ وىو في أمالي المرشد باهلل.
ؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كل شيء يتكلم ومنو أيضاً: وعن أبي الدرداء قا

بو ابن آدـ مكتوب عليو فإذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً فأحب أف يتوب إلى اهلل فليمد يديو 
إلى اهلل عزوجل ثم يقوؿ:اللهم إني أتوب إليك منها ال أرجع إليها أبدًا، فإنو يغفر لو مالم يرجع 

 اكم في المستدرؾ.في عملو ذلك(( رواه الح
ومنو أيضاً: عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أف رجبلً جاء إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم فقاؿ: واذنوباه واذنوباه! فقاؿ: ))قل: اللهم، مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى 

ؿ: ))قم فقد غفر عندي من عملي(( فقالها ثم قاؿ: ))عد(( فعاد، ثم قاؿ: ))عد(( فعاد، فقا
 اهلل لك((.

وفي حلية األولياء: عن الجزيري قاؿ: ))بينا داود عليو السبلـ على باب مجلسو جالس ومعو 
جليس لو من بني إسرائيل إذ مر بو رجل فاستطاؿ عليو فغضب جليسو اإلسرائيلي فقاؿ لو 

ثاً فسلط علّي داود عليو السبلـ ال تغضب فإني قد علمت أني قد أحدثت بيني وبين ربي حد
ىذا فدعني حتى أدخل وأتنصل إلى ربي من الحدث الذي كاف مني حتى يعود ىذا فيقبل أسفل 

 قدمي.
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قاؿ: فدخل وتوضأ وصلى ركعتين واعتذر إلى ربو عزوجل من الحدث الذي حدث منو ثم عاد 
نبي اهلل اغفر لي، إلى مجلسو وعاد الرجل نادماً فانكب يقبل رجل داود عليو السبلـ وقاؿ يا 

 فقاؿ داود عليو السبلـ : )اذىب فقد علمت من أين أتيت(.
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 صبلة التهجد
[ وقاؿ تعالى:}َوِمَن اللَّْيِل 6قاؿ تعالى: }ِإفَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِىَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأقْػَوـُ ِقيبلً {]المزمل:

 .[79فَػتػََهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك {]اإلسراء:
وجاء في أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن أبي جعفر قاؿ: )إف هلل ملكاً في خلق الديك براثنو 
في تخـو األرض وجناحاه بالهواء وعنقو مثنية تحت العرش، فإذا مضى من الليل نحو من نصفو 

أوثلثو رفع ذلك الديك فقاؿ: سبوح قدوس رب المبلئكة والروح ربنا الرحمن ال إلو غيره أال 



يقم المتهجدوف قاؿ: فعندىا تفزع ديوؾ الدنيا وتضرب بأجنحتها وتصيح، قاؿ: ثم يحمد ل
فيبقى كم شاء من الليل، ثم يرفع رأسو فيقوؿ سبوح قدوس رب المبلئكة والروح ربنا الرحمن ال 
إلو غيره أال ليقيم القانتوف، قاؿ: ثم يسكت ثم يرفع رأسو في الثالثة فيقوؿ: سبوح قدوس رب 

كة والروح ربنا الرحمن ال إلو غيره أال ليقيم الذاكروف، قاؿ: ثم يصيح بعد طلوع الفجر المبلئ
 أال ليقيم الغافلوف((.

وفيها: عن زيد بن علي عن آبائو عن علي" قاؿ: لما كاف في والية عمر سئل عن تهجد الرجل 
رسوؿ اهلل في بيتو وتبلوة القرآف ما ىو لو فقاؿ: يا أبا الحسن ألست شاىدي حين سألت 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم؟ فقاؿ: )بلى( قاؿ: فأد ما أجابني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم بو فإنك لذلك أحفظ مني فقلت قاؿ: )نور تنور بو بيتك(.
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وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ـ يتهجد قاؿ: ))اللهم لك الحمد أنت قيـو السماوات واألرض ومن فيهن، ولك وسلم إذا قا

الحمد أنت ملك السماوات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات واألرض ومن 
فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدؾ الحق، ولقاؤؾ حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار 

عليو وآلو وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، حق، والنبيوف حق، ومحمد صلى اهلل 
وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما 

قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم بو مني، أنت المقدـ وأنت المؤخر، 
األولياء عن طاووس عن ابن عباس  ال إلو إال اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل(( وذكره في حلية

 بألفاظ متقاربة.
وعن عاصم بن حميد قاؿ: سألت عائشة رضي اهلل عنها بأي شيء كاف يفتتح رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم قياـ الليل؟
فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنو أحد غيرؾ، كاف إذا قاـ كبر عشراً وحمد عشرًا 

ح عشرًا وىلل عشرًا، وقاؿ: ))اللهم اغفر لي واىدني وارزقني وعافني(( واستغفر عشرًا وسب
 ويتعوذ من ضيق المقاـ يـو القيامة.

(1/121) 

 



وفي الحلية: أيضاً عن عبد العزيز بن سلماف العابد وكاف يرى اآليات واألعاجيب حدثنا مطهر 
لى ضفة نهر تجري بالمسك السعدي وكاف قد بكى شوقاً إلى اهلل ستين عاماً قاؿ: أريت كأني ع

األذفر، حافتاه شجر لؤلؤ ونبت من قضباف الذىب، فإذا أنا بجوار من بنات يقلن بصوت 
واحد: سبحاف المسبح بكل لساف سبحانو، سبحاف الموجود بكل مكاف سبحانو، سبحاف 

الدائم في كل األزماف سبحانو سبحانو، قاؿ فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلق من خلق الرحمن 
 انو، فقلت: ما تصنعن ىاىنا؟ فقلن:سبح

 ذرأنا إلو الناس رب محمد
 لقـو على األطراؼ بالليل قـو

 
 يناجوف رب العالمين إلههم

 
 وتسري ىمـو القـو والناس نـو

 
 قلت: بخ بخ لهؤالء، من ىؤالء لقد أقر اهلل أعينهم بكن؟ قاؿ: فقلن أوما تعرفهم؟

 ء المتهجدوف أصحاب القرآف والسهر.فقلت: ال واهلل ما أعرفهم، قلن: بلى ىؤال
وفيو: أيضاً عن صالح المري حدثني زياد النمري قاؿ: أتاني آت في منامي فقاؿ: قم يازياد إلى 

عادتك من التهجد، وحضك من قياـ الليل فهي واهلل خير لك من نومة توىن بدنك ويتكسر 
، فأتاني ذلك أو غيره فقاؿ: قم يازياد فبل خير  لها قلبك، فاستيقظت فزعاً وقد غلبني واهلل النـو

 في الدنيا إال للعابدين، قاؿ: فوثبت فزعاً.
وفيها: عن الحسن قاؿ: تفقدوا الحبلوة في ثبلث، في الصبلة، وفي القرآف، وفي الذكر فإف 

 وجدتموىا فامضوا وأبشروا، فإف لم تجدوىا فاعلم أف بابك مغلق.
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 تعالى عنو إذا تهجد من الليل قاؿ: اللهم قد نامت العيوف، وفيها: كاف معاذ بن جبل رضي اهلل
، اللهم طلبي الجنة بطيء، وىربي من النار ضعيف، اللهم  ، وأنت حي قيـو وغارت النجـو

 اجعل لي عندؾ ىدى ترده إلي يـو القيامة إنك التخلف الميعاد.
برز إلى العدو: على ما  وفيها: عن المغيرة بن حبيب قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن غالب الحداني لما

آسى من الدنيا فو اهلل ما فيها للبيت جذؿ وواهلل لوال محبتي لمباشرة السير بصفحة وجهي، 



وافتراش الجبهة لك سيدي، والمراوحة بين األعضاء والكراديس في ظلم الليل رجاء ثوابك، 
يفو، ثم تقدـ وحلوؿ رضوانك، لقد كنت متمنياً لفراؽ الدنيا وأىلها، قاؿ: ثم كسر جفن س

فقاتل حتى قتل، فحمل من المعركة وإف لو لرمقاً، فمات دوف العسكر، قاؿ: فلما دفن أصابوا 
 من قبره رائحة المسك، قاؿ: فرءاه رجل من إخوانو في منامو، فقاؿ: يا أبا فراس، ما صنعت؟

ـَ صرت؟  قاؿ: خير الصنيع، قاؿ: إاَل
 قاؿ: إلى الجنة، قاؿ بم؟

وطوؿ التهجد، وظمأ الهواجر، قاؿ: فما ىذه الرائحة الطيبة التي توجد من  قاؿ: بحسن اليقين،
 قبرؾ؟

قاؿ: تلك رائحة التبلوة والظمأ، قاؿ: قلت أوصني، قاؿ اكسب لنفسك خيراً ال تخرج عنك 
 الليالي واألياـ عطبلً فإني رأيت األبرار، قالوا: البر بالبر.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف آخر  وفي الدر المنثور: عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ
الليل في التهجد أحب إليَّ من أولو؛ ألف اهلل يقوؿ: }َوبِاأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف 

 [((.18{]الذاريات:
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 صبلة الثوب الجديد
ا لبس أخرج اإلماـ ابن عساكر عن ابن عباس ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، إذ

 ثوباً جديداً حمد اهلل وصلى ركعتين وكسا الخلق((.
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 صبلة الجنازة
 وىي فرض كفاية.

قاؿ في االعتصاـ: في مجموع زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
م صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من غسل أخاً مسلماً فنظفو ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورتو، ول
يذكر منو سوءًا، ثم شيعو وصلى عليو، ثم جلس حتى يدلى في قبره، خرج من ذنوبو عطبًل(( 
وروى ىذا الحديث محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى" عن أحمد بن عيسى، عن 

 حسين بن علواف، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائو، عن علي"، وىو في الشفاء.



ده إلى علي عليو السبلـ أف رسوؿ اهلل قاؿ: ))من غسل ميتاً وكفنو وفي أمالي أبي طالب: بسن
وحنطو وحملو وصلى عليو ولم يفش ما رأى منو خرج من خطيئتو كيـو ولدتو أمو(( وعنو صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم ))صلوا على من قاؿ: ال إلو إال اهلل ((.
الصبلة على الميت قاؿ: تبدأ وفي مسند اإلماـ زيد بن علي: عن أبيو عن جده عن علي" في 

بالتكبيرة األولى بالحمد والثناء على اهلل تبارؾ وتعالى، وفي الثانية الصبلة على النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء للميت 

 واالستغفار لو، وفي الخامسة تكبر ثم تسلم.
علي عليو السبلـ إذا اجتمع جنائز رجاؿ ونساء جعل الرجاؿ مما يلي اإلماـ، والنساء  وفيو: عن

 مما يلي القبلة.
 وفيو: عن علي عليو السبلـ أنو كاف يرفع يديو في التكبيرة األولى ثم ال يعود.

سألت زيد بن علي عليهما السبلـ عن الرجل يفوتو شيء من التكبير قاؿ ال يكبر حتى يكبر 
 فإذا سلم اإلماـ قضى ما سبقو بو اإلماـ تباعاً. اإلماـ
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وفيو: عن علي أنو كاف إذا صلى على جنازة رجل قاـ عند سرتو وإف كانت امرأة قاـ حياؿ 
 ثديها.

وفيو: عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: في السقط اليصلى عليو، قاؿ: فإف كاف تاماً قد استهل 
ك أربع نسوة أو امرأتاف مسلمتاف ورث وورث وسمي وصلي واستهبللو صياحو، وشهد على ذل

 عليو، فإذا لم يسمع لو استهبلؿ لم يورث ولم يورث ولم يسم ولم يصل عليو.
 وكاف يقوؿ: في الصبلة على الطفل، اللهم اجعلو لنا سلفاً وفرطاً وأجرًا،

 وفي البحر: والدعاء فيها مشروع إجماعاً.
د بن علي عن آبائو عن علي" في الصبلة على الميت قاؿ: وفي أمالي أحمد بن عيسى: عن زي

يبدأ في التكبيرة األولى بالحمد والثناء على اهلل جل وعز والصبلة على النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم وعلى أىل بيتو ويقوؿ في الثانية: اللهم أنت خلقتو وأنت ىديتو لئلسبلـ، وتعلم سره 

أنت أعلم بو، جئنا شفعاء فاغفر لو، وتقوؿ في اآلخرة كما قلت وعبلنيتو، وال نعلم إال خيرًا و 
 في األولى وتنصرؼ.

وفيها: عن زيد بن علي عن آبائو عن علي" قاؿ في الصبلة على الميت: يبدأ بالتكبير والحمد 
والثناء على اهلل والصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلى أىل بيتو، ثم يقوؿ في 



ثالثة: اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، وشاىدنا وغائبنا، اللهم الثانية وال
 من توفيتو منا فتوفو على اإليماف، ومن أبقيتو منا فأبقو على اإلسبلـ، ثم يسلم وينصرؼ.
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نازة وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على ج
فقاؿ: ))اللهم اغفر لحيّْنا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاىدنا وغائبنا، اللهم من 
أحييتو منا فأحيو على اإليماف، ومن توفيتو منا فتوفو على اإلسبلـ، اللهم ال تحرمنا أجره وال 

 تضللنا بعده((.
السبلـ أنو كاف يقوؿ إذا صلى  وفي االعتصاـ: عن الجامع الكافي قاؿ: بلغنا عن علي عليو

على الميت: اللهم اغفر ألحيائنا وأمواتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا 
على قلوب أخيارنا، اللهم اغفر لو، اللهم ارحمو، اللهم أرجعو إلى خير مما كاف فيو، اللهم 

 عفوؾ عفوؾ، ثم يكب رالخامسة ثم يسلم.
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ر فرع ىق القاسم والهادي ويجمع بين القراءة والدعاء بين كل تكبيرتين، فيكبر وفي البح
األولى ثم يقوؿ: ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو حي ال 
يموت، بيده الخير وىو على كل شيء قدير، ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية فيقوؿ: اللهم صل 

بدؾ ورسولك وخيرتك من خلقك، وعلى آؿ بيتو الطيبين الطاىرين األطهار على محمد ع
الصادقين األبرارالذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطهرىم تطهيرا كما صليت على إبراىيم وعلى 

آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، ثم يقرأ اإلخبلص، ثم يكبر الثالثة فيقوؿ: اللهم صل على 
نيانهم، وأعظم أمرىم، اللهم صلّْ على أنبيائك المرسلين، مبلئكتك المقربين، اللهم شرؼ ب

اللهم أحسن جزاءىم، وارفع درجاتهم ، اللهم شفع محمداً في أمتو، واجعلنا ممن تشفعو فيو، 
اللهم اجعلنا في زمرتو، وأدخلنا في شفاعتو، واجعل مأوانا الجنة، ثم يقرأ الفلق، ثم يكبر الرابعة 

لسماوات واألرضوف، سبحاف ربنا األعلى سبحانو وتعالى، اللهم فيقوؿ: سبحاف من سبحت لو ا
ىذا عبدؾ وابن عبدؾ، وقد صار إليك، وقد أتيناؾ مستشفعين لو، سائلين لو المغفرة، فاغفر لو 

ذنوبو، وتجاوز عن سيئاتو، وألحقو بنبيو محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، اللهم وسع عليو 
ؾ ورحمتك يا أكـر األكرمين، اللهم ارزقنا حسن االستعداد قبره، وأفسح لو أمره، وأذقو عفو 



لمثل يومو، وال تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يـو نلقاؾ، ثم يكبر 
ويسلم، ىكذا في البحر الزخار وتخريجو، واختار بعض العلماء التكبير أربعاً بآثار رووىا، 

 والكل حسن. واهلل أعلم.
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وفي مسند اإلماـ زيد: سألت زيد بن علي عليهما السبلـ عن الصبلة على ولد الزنا والمرجـو 
في الزنا والمغـر الذي عليو الدين، فقاؿ: صل عليهم وكفنهم ووارىم في حفرتهم، فاهلل تعالى 
ي: أولى بهم، فإف لم تفعلوا ذلك فإلى من تولوىم، إلى اليهود أـ إلى النصارى؟ وقاؿ زيد بن عل

ال تصل على المرجئة، وال القدرية، وال على من نصب آلؿ محمد حرباً، إال أف ال تجد بداً من 
 ذلك.

وفي الكنز الثمين: ))زرالقبور تذكر بها اآلخرة، واغسل الموتى فإف معالجة جسد خاٍو موعظة 
ؾ بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك أف يحزنك فإف الحزين في ظل اهلل يتعرض كل خير(( 

 عن أبي ذر.
وفي االعتصاـ: عن الشفاء عن مالك بن ىبيرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 ))ما من مسلم يموت فيصلي عليو ثبلثة صفوؼ من المسلمين إال أوجب((.
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 الصبلة على القبر وعلى الغائب
هلل عليو وآلو وسلم قدـ المدينة أخرج ابن بهراف في تخريج البحر الزخار روي أف النبي صلى ا

وقد مات البراء بن معرور وقد أوصى إليو فقبل وصيتو وصلى على قبره بعد شهر، حكاه في 
 أصوؿ األحكاـ والشفاء.

وفي تخريج أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن أبي قتادة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
قالوا: توفي وأوصى بثلثو لك يا رسوؿ اهلل وأوصى حين قدـ المدينة سأؿ عن البراء بن معرور ف

أف يوجو إلى القبلة لما احتضر، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أصاب الفطرة 
وقد رددت ثلثو على ولده(( ثم ذىب فصلى عليو ، وقاؿ: ))اللهم اغفر لو وارحمو وأدخلو 

 جنتك وقد فعلت(( أخرجو الحاكم.
الزخار: أيضاً عن المسيب أف أـ سعد ماتت والنبي صلى اهلل عليو وآلو وفي تخريج البحر 



 وسلم غائب، فلما قدـ صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، أخرجو الترمذي.
ومن ىذا الباب ما جاء في حديث المسكينة التي كانت تقم مسجده صلى اهلل عليو وآلو 

أف امرأة سوداء كانت تقم المسجد وسلم، ولعلها التي رواىا مسلم في صحيحو عن أبي ىريرة 
ففقدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسأؿ عنها، فقالوا: ماتت، قاؿ: ))أفبل كنتم 

آذنتموني ((؟ قاؿ: وكأنهم صغروا أمرىا فقاؿ: ))دلوني على قبرىا (( فدلوه فصلى عليها ثم 
 نورىا لهم بصبلتي عليهم((.قاؿ: ))إف ىذه القبور مملؤة ظلمة على أىلها وإف اهلل عزوجل ي
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وعن ابن عباس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مر بقبر دفن ليبًل فقاؿ: ))متى دفن ىذا ؟(( 
قالوا: البارحة، قاؿ: ))أفبل آذنتموني((؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرىنا أف نوقظك، فقاـ 

 ، متفق عليو.وصف خلفو، قاؿ ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليو
ويندب صبلة الجنازة على الغائب واحداً أو جماعة، فإذا استشهد جماعة من المسلمين في 
بلد ما فللمسلمين أف يصلوا عليهم صبلة الجنازة، وقد صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم صبلة الغائب على النجاشي ملك الحبشة عند موتو فصارت سنة، وفي صبلة الغائب عن 
ابر بن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))قد توفي اليـو رجل صالح من ج

 الحبش فهلم فصلوا عليو(( قاؿ: فصفنا فصلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ونحن.
وفي سبل السبلـ: عن أبي ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم نعى النجاشي في اليـو 

 و، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليو أربعاً، متفق عليو.الذي مات في
قاؿ السيد البدر األمير: وفي الحديث من أعبلـ النبوة إعبلمهم بموتو في اليـو الذي توفي فيو، 

 مع بُعد ما بين المدينة والحبشة.
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 صبلة الحاجة
بن أبي أوفى عن النبي صلى اهلل  قاؿ في االعتصاـ: في شمس األخبار بإسناده إلى عبد اهلل

عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من كانت لو حاجة إلى اهلل تعالى أو إلى أحد من بني آدـ فليتوضأ 
ثم ليحسن وضوءه(( وفي حديث آخر ))فليصل ركعتين ثم ليقل ال إلو إال اهلل الحليم الكريم، 

هم إني أسألك موجبات رحمتك، سبحاف اهلل رب العرش العظيم، الحمد هلل رب العالمين، الل



وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسبلمة من كل ذنب، التدع لنا ذنباً إال غفرتو، والىماً 
إال فرجتو، والغماً إال كشفتو، والحاجة ىي لك رضاً إال قضيتها يا أرحم الراحمين(( قاؿ: ثم 

 يا واآلخرة فإنهما عند اهلل((.قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ثم ليطلب الدن
وعن عبد اهلل بن أبي أوفى قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من كانت لو حاجة إلى اهلل 
تعالى أو إلى أحد من بني آدـ فليتوضأ وليحسن وضوءه، ثم ليصل ركعتين، ثم يثني على اهلل 

لو إال اهلل الحليم الكريم، تعالى ويصلي على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وليقل: ال إ
سبحاف اهلل رب العرش العظيم، الحمد هلل رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم 

مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسبلمة من كل إثم ، ال تدع لي ذنباً 
الراحمين(( أخرجو  إالغفرتو، وال ىماً إال فرجتو، وال حاجة ىي لك رضاً إال قضيتها يا أرحم

الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرؾ وابن ماجة وزاد بعد قولو ))يا أرحم الراحمين ثم 
 يسأؿ من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنو يقدر((.
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وقاؿ في االعتصاـ: وفي شرح الفتح روي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: 
ة عند اهلل فليصل يـو الجمعة عند ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في األولى ))من كانت لو حاج

[ وخمس عشرة مرة}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد 1فاتحة الكتاب و}َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى {]األعلى:
[ وخمس 1لة:[ وفي الثانية فاتحة الكتاب و}ِإَذا زُْلزَِلِت اأَلْرُض زِْلَزاَلَها {]الزلز 1{]اإلخبلص:

[ 1عشرة مرة }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ وفي الثالثة فاتحة الكتاب و}َأْلَهاُكُم التََّكاثُػُر {]التكاثر:
و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ خمس عشرة مرة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و}ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح 

اللَُّو َأَحٌد{ فإذا فرغ من الصبلة رفع يده إلى السماء [ وخمس عشرة مرة }ُقْل ُىَو 1{]النصر:
 ويسأؿ حاجتو فإف اهلل تعالى يقضيها((.

وفي كنز العماؿ: عن عبد اهلل بن جعفر قاؿ: قاؿ لي علي: أال أعلمك كلمات إذا طلبت حاجة 
ال  فأردت أف تنجح فقل: ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو العلي العظيم ال إلو إالاهلل وحده

 شريك لو الحليم الكريم، ثم سل حاجتك، ش وابن منيع وابن جرير.

(1/133) 

 



وعن أنس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يا علي أال أعلمك دعاًء إذا أصابك ىم 
أو غم تدعو بو ربك يستجاب لك بإذف اهلل ويفرج عنك، توضأ وصل ركعتين واحمد اهلل تعالى 

نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم  وأثن عليو وصل على
بين عبادؾ فيما كانوا فيو يختلفوف ال إلو إال اهلل العلي العظيم، ال إلو إال اهلل الحليم الكريم، 

سبحاف اهلل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد هلل رب العالمين، اللهم كاشف 
ب دعوة المضطرين إذا دعوؾ رحماف الدنيا واآلخرة ورحيمهما فارحمني الغم ومفرج الهم مجي

 في حاجتي ىذه بقضائها ونجحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواؾ((.
وفي مناقب أمير المؤمنين: للحافظ محمد بن سليماف الكوفي عن عامر بن سعد قاؿ: قدـ 

هاه فلم يزده إال إغراًء فقاؿ: سعد من أرض لو ورجل يسب علياً والناس مجتمعوف عليو، فن
ويحك لم تسب قوماً قد سبق لهم من عند اهلل خير؟ لتنتهين عن سبهم أو ألدعوف اهلل عليك، 
فقاؿ الرجل: بيده ىكذا كأنما تخوفني بنبي من األنبياء، فانطلق إلى داره فتوضأ وصلى ركعتين 

دؾ خير فأسخطك بسبهم أو ثم قاؿ: اللهم إف كاف عبدؾ ىذا يسب قوماً قد سبق لهم من عن
بسبو إياىم فأره آية تكوف آية للناس، فخرجت ُبْخِتيَّة من دار فبلف مادة عنقها اليرد صدرىا 

شيء حتى انتهت إليو، فنفر الناس عنو فألقتو في قوائمها فلم تزؿ بو حتى طفئ، قاؿ: فرأيت 
  لك يا أبا إسحاؽ. انتهى.الناس يتبعونو ويقولوف: استجاب اهلل لك يا أبا إسحاؽ، استجاب اهلل
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وقاؿ بعضهم: قصد أبو مسلم الخراساني مدينة مرو للغزو فلما ملكها وجد فيها حكيماً من 
 المجوس، فقاؿ لو: بم صرت حكيماً؟

قاؿ: تركت الدنيا والكذب، وفي كل صباح أجعل إلهي الذي أعبده تحت قدمي فأمر بقتلو 
 فقاؿ: ال تعجل أيها األمير.

 اؿ: ما معنى قولك: تجعل معبودؾ تحت قدميك.ق
[ فأنا أدس ىواي تحت 23قاؿ: في كتابكم يقوؿ: }َأفَػَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواُه {]الجاثية:

 قدمي لئبل يقهرني.
 فقاؿ: من انتهى إلىهذه الحكمة كيف اليسلم؟

وصلى ركعتين وسأؿ اهلل  فقاؿ: القلب مقفل والمفتاح بيد غيري، فتوضأ األمير مع أصحابو
تعالى أف يكـر الحكيم باإلسبلـ فقاؿ: أيها األمير ألح في الدعاء فقد تحرؾ القفل، ثم نادى: 

 أال وإف القفل قد انفتح، وأنا أشهد أف ال إلو إال اهلل، وأشهد أف محمداً رسوؿ اهلل.
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 صبلة الحاجة أللف حاجة
الشافعي رضي اهلل عنو ما مثالو صبلة الحاجة أللف  عن بعضهم قاؿ: رأيت في كتاب اإلماـ

حاجة علمها الخضر عليو السبلـ لبعض العباد يصلي ركعتين يقرأ في األولى فاتحة الكتاب مرة 
[ عشر مرات، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة و}ُقْل ُىَو 1و}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف {]الكافروف:

[ عشر مرات ثم يسجد بعد السبلـ ويصلي على النبي صلى اهلل عليو 1اللَُّو َأَحٌد {]اإلخبلص:
وآلو وسلم في سجوده عشر مرات ويقوؿ: سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال 
نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرةِ   حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم عشر مرات، ويقوؿ:}رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

[ عشر مرات، ثم يسأؿ اهلل حاجتو تقضى بإذف اهلل 201َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر {]البقرة:
 تعالى.
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 صبلة حفظ القرآف الكريم
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ: بينما نحن عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذ 

وأمي يا رسوؿ اهلل تفلت ىذا القرآف من صدري فما جاء علي بن أبي طالب فقاؿ: بأبي أنت 
أجدني أقدر عليو، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))يا أبا الحسن، أفبل أعلمك  
كلمات ينفعك اهلل بهنَّ وتنفع بهن من علمتو ويثبت ماتعلمتو في صدرؾ((؟ قاؿ: أجل يارسوؿ 

ة فإف استطعت أف تقـو في ثلث الليل اآلخر فإنها اهلل فعملني قاؿ: ))إذا كانت ليلة الجمع
ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقاؿ: أخي يعقوب لبنيو )سوؼ أستغفر لكم ربي( يقوؿ 

حتى تأتي الجمعة، فإف لم تستطع فقم في وسطها فإف لم تستطع فقم في أولها فصل أربع 
ركعة الثانية، بفاتحة الكتاب وحم ركعات تقرأ في األولى بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي ال

الدخاف وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتاب وتبارؾ المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد اهلل وأحسن الثناء عليو وصل علي 

سبقوؾ باإليماف، ثم قل في  وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات وإلخوانك الذين
آخر ذلك، اللهم ارحمني بترؾ المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أف أتكلف ما ال يعنيني، 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات واألرض ذا الجبلؿ واإلكراـ 

لبي حفظ كتابك كما والعزة التي التراـ أسألك يا اهلل يارحمن بجبللك ونور وجهك أف تلـز ق



علمتني، وارزقني أف أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات واألرض ذا 
 الجبلؿ واإلكراـ والعزة التي التراـ أسألك يا اهلل
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يارحمن بجبللك ونور وجهك أف تنور بكتابك بصري، وأف تطلق بو لساني، وأف تفرج بو عن 
دري، وأف تغسل بو بدني، فإنو ال يعينني على الخير غيرؾ، وال يؤتيو إال قلبي، وأف تشرح بو ص

أنت، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، يا أبا الحسن تفعل ذلك ثبلث جمع أو خمساً 
 أو سبعاً تجاب بإذف اهلل والذي بعثني بالحق ما أخطأه مؤمن قط((.

أو سبعاً حتى جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  قاؿ ابن عباس: فواهلل ما لبث علي إال خمساً 
وسلم في ذلك المجلس فقاؿ: يارسوؿ اهلل إني كنت فيما خلى ال آخذ إال أربع آيات أو 

نحوىن فإذا قرأتهن تفلتن وأنا أتعلم اليـو أربعين آية أو نحوىا فإذا قرأتها على نفسي فكأنما  
إذا أردتو تفلت وأنا اليـو أسمع األحاديث كتاب اهلل بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث ف

فإذا تحدثت بها لم أخـر منها حرفاً، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند ذلك: 
))مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن(( أخرجو الترمذي والحاكم في المستدرؾ والطبراني في معجمو 

 مع اختبلؼ يسير وأخرجو الدارقطني باختصار.
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وفي مسند اإلماـ زيد بن علي عليهما السبلـ، عن أبيو، عن جده، عن علي" قاؿ: شكوت إلى 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم تفلت القرآف من صدري فأدناني ثم وضع يده على صدري 
ثم قاؿ: ))اللهم أذىب الشيطاف من صدره (( ثبلث مرات قاؿ: ثم قاؿ: ))إذا خفت من ذلك 

هلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، ومن ىمزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أف فقل: أعوذ با
يحضروف، إف اهلل ىو السميع العليم، اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق بو لساني، واشرح بو 

صدري، ويسر بو أمري، وأفرج بو عن قلبي، واستعمل بو جسدي، وقوني لذلك فإنو الحوؿ وال 
 العظيم، تعيد ذلك ثبلث مرات فإنو يزجر عنك((.قوة إال باهلل العلي 

وفي حلية األولياء: عن عميرة بن عبد الرحمن الخثعمي، عن يحيى بن حساف البكري، عن أبي 
ريحانة صاحب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 



))ال تحمل عليك ما ال تطيق وعليك  فشكوت إليو تفلت القرآف ومشقتو عليَّ فقاؿ لي:
 بالسجود(( قاؿ أبو عميرة: فقدـ أبو ريحانة عسقبلف وكاف يكثر السجود.
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 الصبلة على ظهر الدابة
أخرج اإلماـ أحمد بن عيسى بسنده إلى زيد بن علي عن آبائو عن علي أف رجبًل سأؿ النبي 

 ل تصلي على ظهر بعيرؾ؟صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ى
قاؿ: ))نعم حيث توجو بك بعيرؾ إنما يكوف سجودؾ أخفض من ركوعك صبلة التطوع فإذا  

 كانت المكتوبة فالقرار((.
وفي كنز العماؿ: عن جابر بن عبد اهلل: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على 

توبة نزؿ عن راحلتو واستقبل القبلة(( راحلتو تطوعاً حيث توجهت بو وإذا أراد أف يصلي المك
 عب.

وفيو أيضاً: ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على راحلتو تطوعاً حيث توجهت 
 بو ويجعل السجود أخفض من الركوع((، عب.

وفيو أيضاً: ))رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي وىو على راحلتو النوافل في كل 
 كنو يخفض السجود من الركعة يومئ إيماًء((. عب.جهة ول

وفيو أيضاً: بعثني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لحاجة فجئت وىو يصلي نحو المشرؽ 
ويوميء برأسو إيماًء على راحلتو، السجود أخفض من الركوع فسلمت فلم يرد علي فلما قضى 

 أصلي(( عب. صبلتو قاؿ: ))ما فعلت في حاجة كذا وكذا ؟ إني كنت
وفيو عن جابر: رأيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في غزوة تبوؾ يصلي على راحلتو حيث 

 توجهت بو صبلة الليل، خط.
وفيو عن عامر بن أبي ربيعة: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على ظهر راحلتو 

 النوافل في كل جهة، عب.
لى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على ظهر حمار تطوعاً وىو متوجو وفيو أيضاً: رأيت رسوؿ اهلل ص

 إلى خيبر، عب.
 وفيو عن ابن عمر قاؿ: أوتر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على بعير، عب.
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وعن أنس بن مالك قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على بعيره تطوعاً 
 رجو أبو نعيم في الحلية.حيثما توجهت بو، أخ

وعن نافع أف ابن عمر صلى على راحلتو أوتر عليها وقاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 يفعلو، ش.
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 صبلة دواء الشدة إذا وقعت لئلنساف
قرأت في بعض المجموعات قاؿ: وقع بعض الناس في شدة كبيرة فشكا ذلك لشيخو فرأى 

وآلو وسلم وىو يشير إلى الشخص بما يأتي، ))سبحاف اهلل مائة مرة،  النبي صلى اهلل عليو
الحمد هلل مائة مرة، اهلل أكبر مائة مرة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي األمي وآلو مائة مرة، 

ثم يصلي اثنتي عشرة ركعة، ثم يدعو بعدىا بما شاء، ثم يصلي ركعتين، ثم يقرأ في الختاـ 
ة البقرة من أوؿ }َوِإْف َطلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف َتَمسُّوُىنَّ خمسين آية من آخر سور 

[ إلى آخر السورة، ثم يصلي أربعاً وعشرين ركعة، ثم يدعو بهذا الدعاء: ال 237...{]البقرة:
فرج إال فرجك، ففرج عنَّا كل شدة وكرب يا من بيده مفاتيح الفرج، واكفنا شر من يريد ضرنا 

ادفع عنا بيدؾ القوة بإذنك وقدرتك إنك على كل شيء قدير(( ففعلو فذىبت من إنس وجن، و 
 الشدة التي كاف فيها ذلك الشخص.
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 صبلة رجب
جاء في كنزالعماؿ: ))في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة وذلك لثبلث بقين 

لكتاب وسورة من القرآف من رجب فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة ا
يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرىن ثم يقوؿ: سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل 

أكبر مائة مرة، ويستغفر اهلل مائة مرة، ويصلي على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مائة مرة 
 يستجيب دعاءه كلو إال أف ويدعو لنفسو ما شاء من أمر دنياه وآخرتو، ويصبح صائماً فإف اهلل

 يدعو في معصية(( ىب عن أباف عن أنس وضعفو.
وفي كنز العماؿ: أيضاً ))في رجب يـو وليلة من صاـ ذلك اليـو وقاـ تلك الليلة كاف كمن صاـ 



من الدىر مائة سنة وقاـ مائة سنة وىو لثبلث بقين من رجب وفيو بعث اهلل تعالى محمدًا(( 
 ماف.ىب وقاؿ: منكر عن سل
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 ركعتا الفجر
عن عائشة رضي اهلل عنها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))ركعتا الفجر خير من الدنيا 

 وما فيها ((.
وفي مسند اإلماـ زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" قاؿ: التدعن صبلة ركعتين بعد 

[ وال تدعن 40َأْدبَاَر السُُّجوِد {]ؽ:المغرب ال في سفر وال في حضر فإنها قوؿ اهلل عزوجل}وَ 
صبلة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أف تصلي الفريضة في سفر وال حضر فهي قولو عّز اسمو 

 [.49وجل ذكره: }َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ {]الطور:
وعن عائشة رضي اهلل عنها: أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد 

 منو على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم. تعاىداً 
وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))التدعوا ركعتي الفجر ولو 

 طردتكم الخيل(( رواه أبو داود.
 وفي كنز العماؿ: ))عليك بركعتي الفجر فإف فيهما فضيلة(( طب عن ابن عمر.

 فيهما الرغائب(( ابن الحارث عن أنس.وفيو: ))عليكم بركعتي الفجر فإف 
 وفيو: ))اليحافظ على ركعتي الفجر إال أواب(( ىب عن أبي ىريرة.

 وفيو: ))ىاتاف الركعتاف فيهما رغب الدىر (( يعني ركعتي الفجر طب عن ابن عمر.
وفيو: ))إف اهلل عزوجل زادكم صبلة إلى صبلتكم ىي خير من حمر النعم أال وىي ركعتاف قبل 

 الفجر(( ؽ، ؾ، عن أبي سعيد. صبلة
 وفيو: ))من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس(( حم، ت، ؾ عن أبي ىريرة.

وعن عائشة قالت: ما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على شيء من النوافل أشد 
 معاىدة منو على الركعتين أماـ الصبح. ابن زنجويو.
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رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسرع إلى شيء قط ما يسرع إلى الركعتين وعنها ما 
 قبل الفجر وال إلى غنيمة يصيبها.

وعنها أنها سئلت أية صبلة كانت أعجب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يداـو 
فيهن الركوع عليها، قالت: كاف يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القياـ ويكثر 

والسجود، فأما مالم يدع صحيحاً وال مريضاً غائباً وال شاىداً فركعتاف قبل صبلة الغداة. ابن 
 جرير.

وعنها أيضاً: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم اليدع ركعتي الفجر في السفر وال في 
 الحضر وال في الصحة وال في السقم.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم يخفف الركعتين قبل صبلة الفجر وعنها أيضاً قالت: كاف رسوؿ اهلل 
 حتى إني ألقوؿ ىل قرأ فيهما بأـ القرآف. رواه البخاري ومسلم.

وعنها رضي اهلل تعالى عنها قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا صلى ركعتي 
 الفجر اضطجع على شقو األيمن. رواه البخاري.

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر  وعن أبي ىريرة قاؿ:
 فليضطجع على يمينو(( رواه أبو داود والترمذي.

وفي مسند اإلماـ زيد بن علي: سألت زيد بن علي فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة 
 بعد طلوع الفجر، فقاؿ: أعدىما فإنهما بعد طلوع الفجر.

ي عليو السبلـ أنو كاف اليصليهما حتى يطلع الفجر وكاف يقرأ في األولى }ُقْل وفيو: عن عل
 يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { وفي الثانية }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد {.

(1/145) 

 

وقاؿ في الروض وفي مجمع الزوائد عن ابن عمر: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ُو َأَحٌد { تعدؿ ثلث القرآف و}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { تعدؿ ربع القرآف(( وسلم: ))}ُقْل ُىَو اللَّ 

 وكاف يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقاؿ: ))ىاتاف الركعتاف فيهما رغب اهلل ((.
وعن ابن عمر قاؿ: )رمقت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد 

قبل الفجر}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { أخرجو اإلماـ المؤيد المغرب والركعتين 
 باهلل في شرح التجريد والترمذي.

وعن ابن عمر قاؿ: رمقت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم شهرًا فكاف يقرأ في الركعتين 
 ُىَو اللَُّو َأَحٌد {. قبل الفجر}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { و}ُقلْ 



وعن أبي ىريرة كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقرأ في ركعتي الفجر}ُقوُلوا آَمنَّا باهلل 
نَػَنا 136َوَما أُنِزَؿ {]البقرة: [ والتي في آؿ عمراف }يَاَأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

َنُكْم ...{]آؿ عمراف  [اآلية، أخرجو أبو داود.64:َوبَػيػْ
وفي المستدرؾ للحاكم: عن أسامة بن عمير أنو صلى مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

ركعتي الفجر فصلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتي الفجر فسمعو وىو يقوؿ: ))اللهم 
 رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار(( ثبلثاً.
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وعن اإلماـ زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" كاف ال يصلي الركعتين التي قبل صبلة 
الفجر حتى يعترض الفجر، وكاف إذا صبلىما قاؿ: ))استمسكت بعروة اهلل الوثقى التي ال 

انفصاـ لها واعتصمت بحبل اهلل المتين، أعوذ باهلل من شر شياطين اإلنس والجن، أعوذ باهلل 
قة العرب والعجم، حسبي اهلل، توكلت على اهلل، ألجأت ظهري إلى اهلل، طلبت من شر فس

 حاجتي من اهلل، ال حوؿ وال قوة إال باهلل، اللهم اغفر لي ذنبي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت((.
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 ركعتا الطواؼ
اتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ قاؿ اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد في االعتصاـ: قاؿ اهلل تعالى: }وَ 

[ في شرح األحكاـ بإسناده إلى جابر أف النبي صلى اهلل عليو 125ِإبْػَراِىيَم ُمَصلِّى {]البقرة:
 وآلو وسلم صلى ركعتين خلف المقاـ ثم قرأ }َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم ُمَصلِّى{.

و وسلم لما طاؼ تقدـ إلى المقاـ وفي شرح التجريد: عن جابر أف النبي صلى اهلل عليو وآل
 مقاـ إبراىيم عليو السبلـ فقرأ}َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم ُمَصلِّى {.

وعن الزىري قاؿ: وما طاؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أسبوعاً إال صلى ىاىنا 
 ركعتين.

اؿ: إذا قضى طوافو فليأت وفي أصوؿ األحكاـ: عن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" ق
 مقاـ إبراىيم فليصل ركعتين.

وفيو: عن يعقوب بن زيد أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قرأ في ركعتي الطواؼ }ُقْل يَاَأيػَُّها 
 اْلَكاِفُروَف { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد {.



َحْمُد لِلَِّو{ و}ُقْل ُىَو وفيو: عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قرأ في ركعتي الطواؼ }الْ 
 اللَُّو َأَحٌد { في األولى، وفي الثانية}اْلَحْمُد{ و}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف {.

وفي الشفاء: عن عبد اهلل بن عمر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من طاؼ 
 بالبيت سبعاً وصلى خلف المقاـ ركعتين فهو عدؿ محرر((.
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الطويل في صفة حج النبي صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنهما-ومن حديث جابر بن عبد اهلل 
وآلو وسلم قاؿ: لما انتهى إلى مقاـ إبراىيم قرأ }َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم ُمَصلَّى 

يَاَأيػَُّها  [ فجعل المقاـ بينو وبين البيت وصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و}ُقلْ 125{]البقرة:
اْلَكاِفُروَف { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { ثم عاد إلى الركن فاستلمو ثم خرج إلى الصفا، رواه اإلماـ 

 الهادي يحيى بن الحسين وىو في األسانيد اليحيوية وأخرجو مسلم وأحمد وأبو داود.
وآلو وسلم ))من وأخرج السيوطي في الدر المنثور: عن جابر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

طاؼ بالبيت سبعاً وصلى خلف المقاـ ركعتين وشرب من ماء زمـز غفرت لو ذنوبو كلها بالغة ما 
 بلغت(( وفي لفظ الديلمي ))أخرجو اهلل من ذنوبو كيـو ولدتو أمو((.

وفي كنز العماؿ: لما أىبط اهلل آدـ إلى األرض طاؼ بالبيت سبعاً وصلى خلف المقاـ ركعتين 
)اللهم، إنك تعلم سري وعبلنيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ثم قاؿ: )

ماعندي فاغفر لي ذنوبي، أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنو ال يصيبني إال 
ما كتب لي، ورضني بقضائك(( فأوحى اهلل إليو: ))يا آدـ إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك 

ت ذنوبك، وفرجت ىمومك وغمومك، ولن يدعو بو أحد من ذريتك من بعدؾ إال فيو وغفر 
فعلت ذلك بو، ونزعت فقره من بين عينيو، وأتجرت لو من وراء كل تاجر، وأتتو الدنيا وىي  

 كارىة، وإف لم يردىا(( األزرقي، طس، ؽ في الدعوات وابن عساكر عن بريدة.
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أحصاه وركع ركعتين، كاف لو عدؿ رقبة نفيسة من الرقاب(( أبو وفيو: ))من طاؼ بالبيت سبعاً و 
 الشيخ عن ابن عمر.

وفي كنز العماؿ: أيضاً عن أبي بردة أنو كاف مع ابن عمر فطاؼ ابن عمر وصلى ركعتين فقاؿ: 
 ىاتاف تكفراف ما أمامهما. ابن زنجويو.



صلى ركعتين قبل طلوع وفيو أيضاً: عن عطاء قاؿ: طاؼ ابن عمر بالبيت بعد صبلة الصبح ف
 الشمس، وطاؼ ابن عباس بالبيت بعد العصر فركع ركعتين قبل غروب الشمس. ابن جرير.

 وفيو: عن عطاء قاؿ: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. ش.
وفيو: عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عمير أف أباه سأؿ ابن عمر مالي أراؾ تستلم ىذين الركنين 

تلم غيرىما؟! يعني الحجر األسود والركن اليماني قاؿ: إف أفعل فإني سمعت رسوؿ اهلل ال تس
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:))إف استبلمهما يحط الخطايا (( وسمعتو يقوؿ: ))من طاؼ 

أسبوعاً يحصيو ثم صلى ركعتين فلو كعدؿ رقبة أو نسمة ما رفع رجل قدمو وما وضعها إال كتب 
 محي عنو بها خطيئة ورفع لو بها درجة(( ابن زنجويو.لو بهاحسنة و 
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 صبلة ركعتين قبل القتل
روى ابن عبد البر في االستيعاب ترجمة خبيب بن عدي األنصاري رضي اهلل عنو وذكر أسر 

المشركين لو وقاؿ: ثم خرجوا بو من الحـر ليقتلوه فقاؿ: دعوني أصلي ركعتين، ثم قاؿ: لوال 
ما بي جزع من الموت لزدت، فكاف أوؿ من صلى ركعتين عند القتل، ثم قاؿ: أف تروا أف 

 اللهم احصهم عددًا، ثم قاؿ:
 ولست أبالي حين أقتل مسلماً 

 على أي جنب كاف في اهلل مصرعي
 

 وذلك في ذات اإللو وإف يشأ
 

 يبارؾ على أوصاؿ شلو ممزع
 

بو ليقتل قاؿ لهم: دعوني  وفي كنز العماؿ: ذكر حجر بن عدي الكندي وأنو لما انطلق
فؤلصلي ركعتين فصلى ركعتين، ثم قاؿ: التطلقوا عني حديداً وال تغسلوا عني دماً، وادفنوني 

 في ثيابي فإني مبلؽ معاوية بالجادة وإني مخاصم، كر.
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 صبلة الرغبة والرىبة
طاؿ فيها فلما وفي كنز العماؿ مسند معاذ: صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأ

انصرؼ، قلت: يارسوؿ اهلل أطلت اليـو قاؿ: ))إني صليت صبلة رغبة ورىبة، وسألت اهلل 
ألمتي ثبلثاً فأعطاني ثنتين ورد علي واحدة، سألتو أال يسلط عليهم عدواً من غيرىم فأعطانيها، 

(( س، حم، وسألتو أف ال يهلكهم غرقاً فأعطانيها، وسألتو أف اليجعل بأسهم بينهم فردت علي
 ، طب. ى

وفيو: ))إني صليت صبلة رغبة ورىبة وسألت ربي ثبلثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألتو أال 
يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألتو أف ال يظهر عليهم عدوىم ففعل، وسألتو أف ال يلبسهم شيعاً 

ليب، ص عن عبد فأبى علي(( حم وسمويو حل، ؾ، ص، عن أنس بن مالك حم، والهيثم بن ك
اهلل بن جابر بن عتيك، طب وابن قانع، عن عبد اهلل بن جابر األنصاري عن معبد بن جابر بن 

 عتيك األنصاري قاؿ: ابن قانع وىو أخو جابر ابن عتيك.
وفيو: ))إنها صبلة رغبة ورىبة سألت اهلل فيها ثبلث خصاؿ فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألتو 

اب من كاف قبلكم فأعطاني، وسألتو أف ال يسلط على بيضتكم عدوًا أال يسحتكم بعذاب أص
فيجتاحها فأعطانيها، وسألتو أف ال يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها(( طب 

 والضياء عن خالد الخزاعي، حم، ت، ف، حب والضياء عن خباب.
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أبيو خباب أنو راقب رسوؿ اهلل صلى وفي حلية األولياء: عن عبد اهلل بن خباب بن األرت عن 
اهلل عليو وآلو وسلم ليلة فصلى حتى إذا كاف مع الفجر قاؿ: يارسوؿ اهلل رأيتك الليلة صليت 

صبلة مارأيتك صليت مثلها قاؿ: ))أجل إنها صبلة رغب ورىب سألت ربي ثبلث خصاؿ 
فأعطاني، وسألتو أف ال  فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألتو أف اليهلكنا بما أىلك بو األمم

 يلسط علينا عدواً فيهلكنا فأعطاني ذلك، وسألتو أف اليلبس أمتي شيعاً فمنعني ذلك((.
وفي األمالي لئلماـ المرشد باهلل: عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

فرة، وتحيتو قاؿ: ))المساجد سوؽ من أسواؽ اآلخرة من دخلها كاف ضيف اهلل، قراه المغ
الكرامة، فعليكم بالرتاع(( قيل: يا رسوؿ اهلل وما الرتاع؟ قاؿ: ))الدعاء والرغبة إلى اهلل عّز 

 وجّل((.
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 صبلة الرغائب
قاؿ في تخريج البحر الزخار: ىي أوؿ جمعة في رجب يصلي اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل 

ة القدر ثبلث مّرات، فإذا فرغ من الصبلة ركعة فاتحة الكتاب مرة واإلخبلص عشر مرات وسور 
صلى على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سبعين مرة يقوؿ: اللهم صل على محمد النبي األمي 

الطاىر الزكي وعلى آلو وسلم، ثم يسجد ويقوؿ: في سجوده سبوح قدوس رب المبلئكة 
ما تعلم إنك أنت العلي والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسو ويقوؿ رب اغفر وارحم وتجاوز ع

األعظم سبعين مرة، ثم يسجد فيقوؿ: سبوح قدوس رب المبلئكة والروح سبعين مرة ثم يسأؿ 
حاجتو. انتهى. ولم يرفعو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، و لكن ذكره ابن األثير في جامع 

و وسلم ذكر صبلة األصوؿ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
الرغائب وىي أوؿ ليلة جمعة من رجب يصلي مابين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بست 

تسليمات كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة والقدر ثبلثاً، و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { اثنتي عشرة مرة فإذا 
بعدما يسلم سبعين فرغ من صبلتو، قاؿ: اللهم صل على محمد النبي األمي وعلى آلو وسلم 

مرة، ثم يسجد ويقوؿ في سجوده: سبوح قدوس رب المبلئكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسو 
ويقوؿ: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي األعظم، وفي أخرى األعز األكـر 

جتو سبعين مرة، ثم يسجد ويقوؿ مثلما قاؿ في السجدة األولى، ثم يسأؿ اهلل وىو ساجد حا
 فإف اهلل ال يرد سؤالو.

قاؿ ابن األثير بعد أف نقلو: ىذا الحديث ما وجدتو في كتاب رزين ولم أجده في كتاب واحد 
 من الكتب الستة والحديث مطعوف فيو.
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قلت: وىو أعني الحديث في حواشي شرح األزىار، وقاؿ في آخره: ذكره في االنتصار وذكر 
 صبلة الرغائب وذكر طعن النووي فيها. العامري في بهجة المحافل

قاؿ في تخريج البحر: وفعلهما بدعة ممن يعتقدىما سنة يعني صبلة الشعبانية وصبلة الرغائب. 
 انتهى.

ويحسن صبلتهما بنية القربة أو بنية مشروطة إف كانت سنة وإال فتقرباً وتعبداً هلل تعالى والصبلة 
 خير موضوع.
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 صبلة الزواج
أبي أيوب األنصاري رضي اهلل تعالى عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: عن 

))اكتم الخطبة، ثم توضأ وأحسن وضوءؾ، ثم صل ما كتب اهلل لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم 
-قل: اللهم إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عبلـ الغيوب فإف رأيت أف في فبلنة 

خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرىا لي وإف كاف غيرىا خيراً لي منها  -ويسميها باسمها
في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرىا لي(( أخرجو ابن حباف والحاكم في المستدرؾ والبيهقي 

 وغيرىم.
قلت: ومن صلى صبلة االستخارة بنية الزواج فذلك حسن، والمهم إخبلص النية والدعاء 

 .واإللحاح عليو جل وعبل
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 صبلة الزوجين
يستحب أف يصليا ركعتين وبعدىا دعاء تؤمن الزوجة عليو تيامناً وتبركاً وفي ذلك ماروي عن 
عبد اهلل بن مسعود أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إذا دخلت المرأة على زوجها 

ىلي وبارؾ ألىلي في، يقـو الرجل فتقـو خلفو فيصلياف ركعتين، ويقوؿ: اللهم بارؾ لي في أ
اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرؽ بيننا إذا فرقت في 

 خير((.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قاؿ: تزوجت وأنا مملوؾ، 

د وأبو ذر وحذيفة فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهم ابن مسعو 
قاؿ: وأقيمت الصبلة، قاؿ: فذىب أبو ذر ليتقدـ بهم وأنا عبد، فقالوا: إليك، قاؿ: أو كذلك؟ 

قالوا: نعم، قاؿ: فتقدمت وأنا عبد مملوؾ وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أىلك َفَصلّْ 
 ك.ركعتين ثم سل اهلل من خير ما دخل عليك، وتعوذ بو من شره، ثم شأنك وشأف أىل

وجاء رجل يقاؿ لو أبو حريز إلى ابن مسعود فقاؿ: إني تزوجت جارية شابة بكرًا، وإني أخاؼ 
أف تفركني، فقاؿ عبد اهلل: إف األلف من اهلل تعالى والفرؾ من الشيطاف، يريد أف يكره إليكم ما 

سعود أحل اهلل لكم، فإذا أتتك فامرىا أف تصلي وراءؾ ركعتين، زاد في رواية أخرى عن ابن م
وقل: اللهم بارؾ لي في أىلي وبارؾ لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرؽ بيننا إذا 

 فرقت إلى خير، أخرجو ابن أبي شيبة.
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وعن عبد الرزاؽ عن ابن جريج قاؿ: حدثت أف سلماف الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها 
: ما أدري أمحمـو بيتكم أـ تحولت الكعبة إلى  وقف على بابها فإذا ىو بالبيت مستور، فقاؿ

! واهلل ال أدخلها حتى تهتك أستارىا، فلما ىتكوىا دخل، ثم عمد إلى أىلو فوضع يده  كندة؟
 على رأسها فقاؿ لها: أنت مطيعتي رحمك اهلل؟! قالت: قد جلست مجلس من يطاع.

)إذا تزوجت يوماً فليكن أوؿ ما قاؿ: فإف حبيبي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لي: )
تلتقياف عليو طاعة اهلل(( فقومي فلنصل ركعتين فما سمعتيني أدعو فأمني فصليا ركعتين وأمنت، 

فبات عندىا فلما أصبح جاءه أصحابو فانتجاه رجل من القـو فقاؿ: كيف وجدت أىلك؟ 
، وقاؿ: رحمكم اهلل فأعرض عنو، ثم الثاني، ثم الثالث، فلما رأى ذلك صرؼ وجهو إلى القـو

 فيم المسألة ماغيبت الجدراف والحجب واألستار، بحسب امرئ أف يسأؿ عما ظهر.
وفي حلية األولياء: عن سلماف أنو تزوج امرأة من كندة فبنى بها في بيتها فلما كاف ليلة البناء 

يدخلهم مشى معو أصحابو حتى أتى بيت امرأتو فلما بلغ البيت قاؿ: ارجعوا آجركم اهلل ولم 
عليها كما يفعل السفهاء، فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قاؿ: أمحمـو بيتكم؟ أـ تحولت 

 الكعبة في كندة؟
قالوا: ما بيتنا بمحمـو وال تحولت الكعبة في كندة، فلم يدخل البيت حتى نزع كل ستر في 

 ؟البيت غير ستر الباب، فلما دخل رأى متاعاً كثيرًا، فقاؿ لمن ىذا المتاع
قالوا: متاعك ومتاع امرأتك، قاؿ: ما بهذا أوصاني خليلي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أوصاني 

 خليلي أف ال يكوف متاعي من الدنيا إال كزاد الراكب، ورأى خدماً فقاؿ: لمن ىذا الخدـ؟
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يو فقالوا: خدمك وخدـ امرأتك، فقاؿ: مابهذا أوصاني خليلي، أوصاني خليلي صلى اهلل عل
وآلو وسلم أال أمسك إال ما أنكح أو أنكح، فإف فعلت فبغين كاف علي مثل أوزارىن من غير 

 أف ينتقص من أوزارىن شيء.
 ثم قاؿ للنسوة التي عند امرأتو: ىل أنتن مخرجات عني مخليات بيني وبين امرأتي؟

د امرأتو قلن: نعم، فخرجن، فذىب إلى الباب حتى أجافو وأرخى الستر ثم جاء حتى جلس عن
 فمسح بناصيتها ودعا بالبركة، فقاؿ لها: ىل أنت مطيعتي في شيء آمرؾ بو؟

قالت: جلست مجلس من يطاع، قاؿ: فإف خليلي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أوصاني إذا 
اجتمعت إلى أىلي أف أجتمع على طاعة اهلل عزوجل، فقاـ وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا 



ما يقضي الرجل من امرأتو، فلما أصبح غدا عليو أصحابو، فقالوا:  لهما ثم خرجا فقضى منها 
كيف وجدت أىلك؟ فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم 

قاؿ: إنما جعل اهلل تعالى الستور والخدور واألبواب لتواري مافيها حسب امرئ منكم أف يسأؿ 
عن ذلك، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عما ظهر لو، فأما ماغاب منو فبل يسألن 

 يقوؿ: ))المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافداف في الطريق((.
وعن عبد اهلل بن أبي أوفى قاؿ: واهلل إنا لجلوس عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذ 

( قاؿ: ))اذىب جاءه أعرابي فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أىلكني الشبق والجوع فقاؿ: ))ىو ذلك(
فأوؿ امرأة تلقاىا ليس لها زوج فهي امرأتك(( قاؿ: األعرابي فدخلت نخل بني النجار، وإذا 

 بجارية تخترؼ في زبيل، فقلت لها: يا ذات الزبيل، ىل لك زوج؟
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قالت: ال، قلت: انزلي فقد زوجنيك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: فنزلت فانطلقت 
إلى منزلها، فقالت ألبيها: إف ىذا األعرابي أتانا وأنا أخترؼ في الزبيل فسألني ىل لك معها 

زوج فقلت: ال، فقاؿ: انزلي فقد زوجنيك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فخرج أبو 
 الجارية إلى األعرابي، فقاؿ لو األعرابي: ما ذات الزبيل منك؟ قاؿ: ابنتي، قاؿ: ىل لها زوج؟

، قاؿ: فقد زوجنيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فانطلقت الجارية وأبو الجارية قاؿ: ال
إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأخبراه، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 

))ىل لها زوج؟(( قاؿ: ال، قاؿ: ))اذىب فأحسن جهازىا ثم ابعث بها إليو(( فانطلق أبو 
رية فجهز ابنتو وأحسن القياـ عليها، ثم بعث معها بتمر ولبن فجاءت بو إلى بيت الجا

األعرابي، وانصرؼ األعرابي إلى بيتو فرأى الجارية مصنعة ورأى تمراً ولبناً، فقاـ إلى الصبلة 
فلما طلع الفجر غدا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وغدا أبو الجارية على ابنتو، 

واهلل ما قربنا وال قرب تمرنا وال لبننا، قاؿ: فانطلق أبو الجارية إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل فقالت: 
عليو وآلو وسلم فأخبره فدعا األعرابي فقاؿ: ))يا أعرابي، مامنعك أف تكوف ألممت بأىلك؟ (( 

 قاؿ: يا رسوؿ اهلل، انصرفت من عندؾ ودخلت المنزؿ فإذا جارية مصنعة، ورأيت تمراً ولبناً 
فكاف يجب هلل عليَّ أف أحيي ليلتي إلى الصبح فقاؿ: ))يا أعرابي، اذىب فألم بأىلك (( 

انتهى، من وبل الغماـ فيمن زوجو النبي عليو السبلـ للمحدث ابن طولوف بسنده إلى عبد بن 
 حميد.
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 صبلة ساعة الجمعة
لى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: في أمالي اإلماـ أبي طالب: بسنده إلى أنس بن مالك عن النبي ص

 ))التمسوا الساعة التي تتحرى في الجمعة بعد العصر إلى أف تغيب الشمس((.
وفي حلية األولياء: عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

خيراً إال أعطاه وسلم: ))إف في الجمعة لساعة اليوافقها عبد مسلم يصلي يسأؿ اهلل تعالى فيها 
 إياه((.

وأخرج البيهقي عن فاطمة الزىراء صلوات اهلل ورضوانو عليها ))إف في الجمعة لساعة اليوافقها 
 عبد مسلم يسأؿ اهلل تعالى فيها خيراً إال أعطاه إياه إذا تدلى نصف الشمس للغروب((.

صلي يسأؿ اهلل خيراً إال وفي الترمذي وأبي داود ))إف في الجمعة لساعة ال يوافقها مسلم قائم ي
 أعطاه إياه((.

وعن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذكر يـو الجمعة فقاؿ: ))فيها ساعة 
اليوافقها عبد مسلم وىو قائم يصلي يسأؿ اهلل شيئاً إال أعطاه إياه وأشار بيده يقللها(( متفق 

 عليو.
وآلو وسلم ))يـو الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة وعن جابر بن عبد اهلل عنو صلى اهلل عليو 

اليوجد فيها عبد مسلم يسأؿ اهلل شيئاً إال آتاه اهلل إياه فالتمسوا آخر ساعة بعد العصر(( 
 أخرجو أبو داود.

وعن جابر لو دعا بهذا الدعاء على شيء بين المشرؽ والمغرب في ساعة من يـو الجمعة إال 
أنت يا حناف يا مناف، يا بديع السماوات واألرض، يا ذا الجبلؿ  استجيب لصاحبو: ال إلو إال

 واإلكراـ.
قلت: وإذا كاف بعد صبلة فريضة أو نافلة كاف أحسن وىو من األسرار العجيبة المجربة، 

 فليبلزمو كل مؤمن.
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 صبلة سنة الظهر
و وسلم ركعتين قبل عن ابن عمر رضي اهلل عنو قاؿ: صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل

 الظهر وركعتين بعدىا، متفق عليو.
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 



أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكاف يصلي بالناس المغرب ثم يدخل 
 ل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم.بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخ

وعن أـ حبيبة رضي اهلل عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من حافظ 
 على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدىا حرمو اهلل على النار(( رواه أبو داود والترمذي.

لى بعد صبلة الظهر وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: قاؿ محمد رأيت أحمد بن عيسى ص
ركعتي السنة وركعتين بعدىا، وأربع ركعات بعد ذلك، لم يفصل بينهن بتسليم، ثم جلس ما شاء 
اهلل يسبح ويذكر اهلل ويدعو ثم انحرؼ عن القبلة فلم يزؿ يتحدث ويذكر شيئاً من العلم وغير 

لي: أذف  ذلك حتى قيل لو: لقد دخل وقت العصر، وكاف ذلك بعد قامة من الزواؿ، فقاؿ
 وأقم، فأذنت وأقمت، ثم قاؿ لي: تقدـ فصلّْ بنا جميعاً.
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 صبلة الشفاء
قاؿ في حاشية الشرح على األزىار: فائدة قاؿ: في كتاب البركة ما لفظو، وقاؿ أبو ىريرة: قاؿ 

((؟ قلت: نعم، فقاؿ: ))فصل إف الصبلة  لي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أسكنبدـر
 .شفاء((

وفي تفسير ابن كثير قاؿ ابن جرير: روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو مر بأبي ىريرة وىو 
منبطح على بطنو فقاؿ لو: ))أشكم درد(( ومعناىا أيوجعك بطنك؟ قاؿ: نعم قاؿ: ))قم فصل 

 فإف الصبلة شفاء ((.
خرجت بو شافة وفي كنز العماؿ: عن ابن مسعود قاؿ: الصلوات كفارات لما بعدىن إف آدـ 

في إبهاـ رجلو، ثم ارتفعت إلى أصل قدميو، ثم ارتفعت إلى ركبتو، ثم ارتفعت إلى أصل حقويو، 
ثم ارتفعت إلى أصل عنقو، فقاـ فصلى فنزلت عن منكبيو، ثم صلى فنزلت إلى حقويو، ثم 

 صلى فنزلت إلى ركبتيو، ثم صلى فنزلت إلى قدميو، ثم صلى فذىبت، كر.
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 ى ى اهلل تعال الشكوى إلصبلة 
قاؿ السيد العبلمة محمد علوي مالكي الحسني: في كتابو محمد اإلنساف الكامل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم ذكر ابن إسحاؽ و رواه الطبراني أيضاً عن عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنهما 



ائف، فدعاىم إلى لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ماشياً إلى الط
فصلى ركعتين ثم قاؿ: ))اللهم إليك  -أي من عنب-اإلسبلـ، فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة 

أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وىواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، 
إف وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني، إلى عدو بعيد يتجهمني، أـ إلى قريب ملكتو أمري 
لم تكن غضباناً(( وفي رواية: ))إف لم تكن ساخطاً(( وفي رواية: ))إف لم يكن بك سخط(( 

وفي رواية: ))إف لم يكن بك غضب علّي فبل أبالي، غير أف عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور 
وجهك الكريم الذي أضاءت لو السموات واألرض، وأشرقت لو الظلمات، وصلح عليو أمر 

ينزؿ بي غضبك أو يحل بي سخطك(( وفي رواية ))أف يحل عليَّ غضبك  الدنيا واآلخرة، أف
 أو ينزؿ عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى وال حوؿ وال قوة إال بك((.
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وقاؿ ابن عبد البر في االستيعاب بسنده إلى الليث بن سعد قاؿ: بلغني أف زيد بن حارثة 
المكري أف ينزلو حيث شاء، قاؿ: فماؿ بو إلى  اكترى من رجل بغبًل من الطائف اشترط عليو

خربة فقاؿ لو: انزؿ، فنزؿ، فإذا في الخربة قتلى كثيرة، فلما أراد أف يقتلو قاؿ لو: دعني أصلي 
ركعتين، قاؿ: صل فقد صلى قبلك ىؤالء فلم تنفعهم صبلتهم شيئاً، قاؿ: فلما صليت أتاني 

فسمع صوتاً ال تقتلو، فهاب ذلك، فخرج  ليقتلني، قاؿ: فقلت: يا أرحم الراحمين، قاؿ:
، فناديت: يا أرحم الراحمين، فعل ذلك ثبلثاً، فإذا أنا بفارس  يطلب، فلم يجد شيئاً فرجع إليَّ
على فرس بيده حربة حديد في رأسها شعلة من نار، فطعنو بها فأنفذه من ظهره فوقع ميتاً، ثم 

ن كنت في السماء السابعة، فلما دعوت المرة قاؿ لي: لما دعوت المرة األولى يا أرحم الراحمي
الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنيا، فلما دعوت في المرة الثالثة يا أرحم الراحمين 

 أتيتك.
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 صبلة الشعبانية
أخرج اإلماـ أبو طالب في أماليو بسنده إلى كميل صاحب علي عن علي عليو السبلـ قاؿ: 

لى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من صلى ليلة النصف من شعباف مائة ركعة بألف قاؿ رسوؿ اهلل ص
مرة}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { لم يمت قلبو يـو تموت القلوب ولم يمت حتى يرى مائة ملك يؤمنونو 



من عذاب اهلل، ثبلثوف منهم يبشرونو بالجنة، وثبلثوف كانوا يعصمونو من الشيطاف، وثبلثوف 
 أناء الليل والنهار، وعشرة يكيدوف من كاده((.يستغفروف لو 

وأخرج عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أربع لياليهن كأيامهن 
وأيامهن كلياليهن، يجزؿ اهلل فيها القسم، ويعطي فيها الجزيل، ليلة الجمعة وصبيحتها، وليلة 

 ، وليلة عرفة وصبيحتها((.النصف من شعباف وصبيحتها، وليلة القدر وصبيحتها
وفي تخريج البحر: روي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى في ىذه الليلة خامس 
عشر من شعباف مائة ركعة أرسل اهلل إليو مائة ملك، ثبلثوف يبشرونو بالجنة، وثبلثوف يؤمنونو من 

و مكائد الشيطاف(( حكى عذاب النار، وثبلثوف يدفعوف عنو آفات الدنيا، وعشرة يدفعوف عن
ذلك في االنتصار قاؿ فيو: وىي مائة ركعة بخمسين تسليمة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة 

 واإلخبلص عشر مرات.
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وفي كنز العماؿ: عن علي قاؿ: رأيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليلة النصف من شعباف 
قرأ بأـ القرآف أربع عشرة و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد قاـ فصلى أربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ ف

[ أربع عشرة مرة و}قل 1[ أربع عشرة مرة و}قل أعوذ برب الفلق {]الفلق:1{]اإلخبلص:
[ أربع عشرة مرة وآية الكرسي مرة و}َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن 1أعوذ برب الناس {]الناس:

ا فرغ من صبلتو، سألتو عما رأيت من صنيعو قاؿ: ))من [ اآلية، فلم128َأنُفِسُكْم ...{]التوبة:
صنع مثل الذي رأيت كاف لو كعشرين حجة مبرورة، وصياـ عشرين سنة مقبولة، فإف أصبح في 

ذلك اليـو صائماً كاف لو كصياـ سنتين سنة ماضية وسنة مستقلبة(( ىب، وقاؿ: منكر وفي 
 روايتو مجهولوف.

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يدعو وىو ساجد   وفي كنز العماؿ: عن عائشة قالت:
ليلة النصف من شعباف يقوؿ: ))أعوذ بعفوؾ من عقابك، وأعوذ برضاؾ من سخطك، وأعوذ 

 بك منك جل وجهك(( وقاؿ ))أمرني جبريل أف أرددىن في سجودي فتعلمتهن وعلمتهن(( كر.
ا وصوموا يومها فإف اهلل ينزؿ فيها لغروب وفيو: ))إذا كانت ليلة النصف من شعباف فقوموا ليلته

الشمس إلى سماء الدنيا فيقوؿ: ))أال مستغفر فأغفر لو، أال مسترزؽ فأرزقو، أال مبتلي 
 فأعافيو، أال سائل فأعطيو، أال كذا، أال كذا، حتى يطلع الفجر(( ىب، عن علي.

 ومعنى النزوؿ االطبلع والعلم كما يفسره الحديث اآلتي:



اهلل تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعباف فيغفر لجميع خلقو إال لمشرؾ أو  وفيو: ))إف
 عن أبي موسى.  مشاحن(( ى
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وفيو: ))يا عائشة أكنت تخافين أف يحيف اهلل عليك ورسولو؟ بل أتاني جبريل فقاؿ: ىذه الليلة 
ال ينظر اهلل فيها إلى ليلة النصف من شعباف وهلل فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، 

مشرؾ وال إلى مشاحن والإلىقاطع رحم وال إلى مسبل وال إلى عاؽ والديو وال إلى مدمن خمر(( 
 ىب عن عائشة.

وفيو: ))من أحيا ليلة العيدين وليلة النصف من شعباف لم يمت قلبو يـو تموت القلوب(( 
 الحسن بن سفياف عن أبي كردوس عن أبيو.

ن عائشة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ لها: ))أتدرين ما وفي كتاب الدعوات: ع
في ىذه الليلة ؟(( يعني ليلة النصف من شعباف قالت: ما فيها يارسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))فيها أنو 
يكتب كل مولود من بني آدـ في ىذه السنة، وفيها يكتب كل ىالك من بني آدـ في ىذه 

 وفيها تنزؿ أرزاقهم((.السنة، وفيها ترتفع أعمالهم، 
وفي نزىة المجالس قاؿ: حكاية قاؿ: في روضة األفكار: مر عيسى بن مريم عليو السبلـ على 
جبل فرأى فيو صخرة بيضاء فطاؼ بها عيسى وتعجب منها، فأوحى اهلل إليو أتريد أف أبين لك 

جرة عنب، أعجب ممارأيت، قاؿ: نعم فانفلقت الصخرة عن رجل بيده عكازة خضراء وعنده ش
، فقاؿ: كم تعبد اهلل في ىذه الحجر، فقاؿ: منذ أربعمائة سنة، فقاؿ  فقاؿ: ىذا رزؽ كل يـو

عيسى: يارب ما أظن أنك خلقت خلقاً أفضل منو، فقاؿ: من صلى ليلة النصف من شعباف من 
أمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين فهو أفضل من عبادتو أربعمائة عاـ، قاؿ عيسى: 

 يتني من أمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.ل
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وفي كتاب البركة: عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى ليلة النصف من شعباف اثنتي 
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { عشر مرات محيت عنو 

 سيئاتو وبورؾ لو في عمره((.
ماؿ: عن الحسن بن أبي الحسن أظنو ذكر عن عبد اهلل ابن مسعود قاؿ: كاف وفي كنز الع



إدريس النبي صلى اهلل عليو وسلم يدعو بدعوة كاف يأمر أف التعلموىا السفهاء فيدعوف بها 
فكاف يقوؿ: ))يا ذا الجبلؿ واإلكراـ ويا ذا الطوؿ ال إلو إال أنت، ظهر البلجئين، وجار 

ين، إني أسألك إف كنت في أـ الكتاب شقياً أف تمحو من أـ المستجيرين، وأنس الخائف
الكتاب شقائي، وتثبتني عندؾ سعيدًا، وإف كنت في أـ الكتاب محروماً مقتراً علي في رزقي أف 

 تمحو من أـ الكتاب حرماني وإقتاري، وارزقني واثبتني عندؾ سعيداً موفقاً للخير كلو(( ؾ.
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رضي اهلل تعالى عنهم مالفظو دعاء نصف شهر شعباف نفع هلل تعالى  ومن مجموعات بعض اآلباء
بو تقرأ أواًل بعد صبلة المغرب سورة يس ثبلث مرات األولى بنية طوؿ العمر، والثانية بنية دفع 
الببلء، والثالثة بنية االستغناء عن الناس، وكل ما تقرأ السورة مرة تقرأ بعدىا ىذا الدعاء: بسم 

رحيم اللهمَّ ياذا المنّْ وال يمن عليو، ياذا الجبلؿ واإلكراـ، يا ذا الطوؿ واإلنعاـ، اهلل الرحمن ال
ال إلو إال أنت ظهر البلجئين وجار المستجيرين وأماف الخائفين، اللهم إف كنت كتبتني عندؾ 

في أـ الكتاب شقياً أو محروماً أو مطرودًا أو مقترًا في الرزؽ فامح اللهم بفضلك شقاوتي 
اني وطردي وإقتار رزقي واثبتني سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق وحرم

في كتابك المنزؿ على لساف نبيك المرسل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: }َيْمُحوا اللَُّو َما َيَشاُء 
ُـّ اْلِكَتاِب{]الرعد: من شهر شعباف  [ إلهي بالتجلي األعظم من ليلة النصف39َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ

المكـر التي يفرؽ فيها كل أمر حكيم ويبـر أف تكشف عنا من الببلء ما نعلم وما ال نعلم، وما 
، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وآلو وصحبو  أنت بو أعلم، إنك أنت األعز األكـر

 الراشدين وسلم.
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 صبلة الضحى
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الضحى إال  في مجموع اإلماـ زيد بن علي قاؿ: ما صلى رسوؿ

يـو فتح مكة فإنو صبلىا يومئذ ركعتين وقاؿ: ))استأذنت ربي في فتح مكة فأذف لي فيها ساعة 
من نهار ثم أقفلها ولم يحلها ألحد قبلي واليحلها ألحد بعدي فهي حراـ ما دامت السماوات 

 واألرض((.
قاسم بن عوؼ قاؿ: قلت لعلي بن الحسين ما وفي األمالي لئلماـ أحمد بن عيسى: عن ال



 تقوؿ: في صبلة الضحى؟
 قاؿ: حين ترمض الفصاؿ.

وفيها: عن أبي الجارود قاؿ: قاؿ أبو جعفر: قاؿ علي بن أبي طالب: يا بني إني ال أنهاكم عن 
الصبلة، إف اهلل اليعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء، قاؿ محمد: كاف إدريس بن 

 يصلي صبلة الضحى على أنها تطوع.محمد وغيره 
وفيها: عن أبي الجارود قاؿ: سألت أبا جعفر عن صبلة الضحى فقاؿ: إنما كاف بدؤىا أف النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما قدـ المدينة قاؿ: ))صبلة في مسجدي ىذا أحب إلي من ألف 
عليو الصبلة والسبلـ أو جاء صبلة فيما سواه إال الكعبة(( قاؿ فكانت األنصار إذا رأت النبي 

الرجل منهم من ضيعتو إلى المدينة صلى فيو فأبصر الناس األنصار يصلونها فصلوىا فأما رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلم يصلها إال يـو فتح مكة فإنو صبلىا يومئذ ركعتين ثم قاؿ: 

لها ولم يحلها ألحد قبلي وال ))استأذنت ربي في فتح مكة فأذف لي فيها ساعة من نهار ثم أقف
 يحلها ألحد بعدي فهي حراـ ما دامت السماوات واألرض((.

وفي تخريج أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن عائشة قالت: ما صلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم الضحى إال يـو فتح مكة، رواه البزار ورجالو موثوقوف.
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بي صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى الضحى إال مرة واحدة، رجالو وعن أبي ىريرة: ما رأيت الن
 ثقات.

وعن عبد اهلل بن أبي أوفى أنو صلى الضحى ركعتين فقالت: لو امرأتو إنما صليت ركعتين فقاؿ: 
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى ركعتين يـو بشر بالفتح وحين بشر برأس أبي 

 ي في الكبير.جهل، رواه البزار والطبران
وقد روي في صبلة الضحى أحاديث كثيرة وعلى صفات متنوعة فليراجعها من يريد من 

المطوالت، وقد اختلف العلماء فيها فعند جمهور أئمة أىل البيت وغيرىم أنها بدعة إذا كانت 
 بنيتها وعند اإلماـ يحيى ومالك وأبي حنيفة أنها قربة.

عهدة على مخرجيها والقصد الترغيب في الصلوات قلت: وسنأتي ببعض تلك األحاديث وال
 وباهلل التوفيق والهداية إلى ما يحبو ويرضاه.

عن زيد بن أرقم عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صبلة األوابين حين ترمض الفصاؿ (( رواه 
 أحمد في مسنده ومسلم.



حى وقتها حين ترمض قاؿ الشارح: صبلة األوابين أي الراجعين إلى اهلل تعالى وىي صبلة الض
الفصاؿ جمع فصيل وىو ولد الناقة الذي فصل عن أمو والمعنى أف وقت صبلة الضحى حين 

يجد الفصيل حر الشمس على الرماؿ وذلك بعد شروؽ الشمس بساعتين في الببلد الحارة  
 كبعض الحجاز والسوداف، أما صبلة النافلة فتحل بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريباً.

ب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يحرؾ شفتيو بعد صبلة الضحى وعن صهي
بشيء فقلت: يا رسوؿ اهلل ما ىذا الذي تقوؿ؟ قاؿ: ))أقوؿ: اللهم بك أصاوؿ وبك أجاوؿ 

 وبك أقاتل(( أخرجو ابن السني.
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تيهما }َوالشَّْمِس وعن عقبة بن عامر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صلوا ركعتي الضحى بسور 
 [ )ىب ، فر(.1[ }َوالضُّ َحى{]الضحى:1َوُضَحاَىا {]الشمس:

وفي أمالي اإلماـ المرشد باهلل: بسنده إلى أبي ىريرة قاؿ: أوصاني خليلي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم بثبلث صبلة الضحى ركعتين، ثم صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر، وأف ال أبيت إال على وتر.

مع الصغير: ))ال يحافظ على صبلة الضحى إال أواب وىي صبلة األوابين(( ؾ عن وفي الجا
 أبي ىريرة.

 وفي حم ، ـ: عن عائشة كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي الضحى أربعاً يزيد ما شاء اهلل.
وعن ابن عباس عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))على كل سبلمى من ابن آدـ في كل يـو صدقة 

 من ذلك كلو ركعتا الضحى(( طس.ويجزيء 
وفي اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية: للمحدث المناوي، ))ابن آدـ اكفني أوؿ النهار 
 أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك(( رواه اإلماـ أحمد وأبو يعلى عن عقبة بن عامر الجهني.

ه(( رواه أحمد عن أبي وفيو أيضاً: ))ابن آدـ صّل لي أربع ركعات من أوؿ النهار أكفك آخر 
 مّرة الطائفي.

وفيو: ))تعجز يا بن آدـ أف تصلي أوؿ النهار أربع ركعات أكفك آخر يومك(( رواه البغوي عن 
 أبي مرة الطائفي.

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قاؿ: لم يزؿ في نفسي من صبلة الضحى شيء حتى قرأت 
 [.18ُو ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ َواإِلْشَراِؽ {]ص:ىذه اآلية }ِإنَّا َسخَّْرنَا اْلِجَباَؿ َمعَ 
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وعن عكرمة قاؿ: كاف ابن عباس ال يصلي الضحى، ويقوؿ: أين ىي في القرآف؟ حتى قاؿ بعد: 
 ىي قوؿ اهلل}ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ َواإِلْشَراِؽ{ ىي اإلشراؽ فصبلىا ابن عباس رضي اهلل عنهما بعد.

 يضاً قاؿ: طلبت الضحى في القرآف فوجدتها }بِاْلَعِشيّْ َواإِلْشَراِؽ{.وعن ابن عباس أ
ومن الدر المنثور: أيضاً عن الحسن بن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

))من صلى الفجر ثم جلس في مصبله يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى 
 لفحو أو تطعمو((.ركعتين حرمو اهلل على النار أف ت

وفيو: عن عتيبة عن عبد اهلل السلمي وأبي أمامة الباىلي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
قاؿ: ))من صلى الضحى في مسجد جماعة ثم ثبت فيو حتى يسبح تسبيحة الضحى كاف لو  

 كأجر حاج أو معتمر قاـ لو حجتو وعمرتو((.
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من قعد في  وفيو: عن معاذ بن أنس الجهني أف رسوؿ

مصبله حين ينصرؼ من صبلة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى اليقوؿ إال خيراً غفرلو خطاياه 
 وإف كانت أكثر من زبد البحر((.

وعن قدامة وحنظلة الثقفيين قاال: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا ارتفع النهار، 
د، وانقلب الناس خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى المسجد فركع وذىب كل أح

 ركعتين. أبو نعيم.
وفي الحلية: أيضاً عن أيوب بن نهيك قاؿ: سمعت الشعبي سمعت ابن عمر يقوؿ: سمعت 

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:))من صلى الضحى وصاـ ثبلثة أياـ من الشهر ولم يترؾ 
 حضر وال سفر كتب لو أجر شهيد((.الوتر في 
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وفيها: عن كعب أنو قاؿ: من قرأ}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { حتى ختم عشر مرات بني لو بها قصر في 
الجنة، وإف }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ تعدؿ التوراة واإلنجيل والفرقاف، وإف قرأ بأـ القرآف في ركعتي 

 ة((.الضحى كتب لو بكل شعرة حسن
وعنو أيضاً: يا بني إف سرؾ أف يغبطك الصافوف المسبحوف فحافظ على صبلة الضحى فإنها 

 صبلة األوابين وىم المسبحوف.
وفيها: أف عبد اهلل بن غالب كاف يصلي الضحى مائة ركعة، ويقوؿ: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا 

 ويوشك أولياء اهلل أف يكفوا ويحمدوا.
ن أبي أمامة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من خرج من بيتو وأخرج أبو داود في سننو: ع



، ومن خرج إلى تسبيح الضحى الينصبو  متطهراً إلى صبلة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحـر
 إال إياه فأجره كأجر المعتمر، وصبلة على أثر صبلة اللغو بينهما كتاب في عليين((.

 عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يصبح على كل سبلمى وعن أبي ذر رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل
من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر 

بالمعروؼ صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزيء من ذلك ركعتاف يركعهما من الضحى(( 
 رواه مسلم.

اعة ثم قعد يذكر اهلل تعالى وعن أنس عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى الفجر في جم
 حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت لو كأجر حجة وعمرة تامة تامة(( رواه الترمذي.
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وفي كنز العماؿ: عن حذيفة بن اليماف مررت بالنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو يصلي في 
لبقرة، فقلت إذا جاء مائة المسجد فقمت أصلي وراءه يخيل إلي أنو ال يعلم فاستفتح سورة ا

آية ركع فجاءىا فلم يركع، فقلت: إذا جاء مائتي آية ركع فجاءىا فلم يركع، فقلت إذا ختمها 
ركع فختم فلم يركع، فلما ختم قاؿ: ))لك الحمد(( وتراً ثم افتتح آؿ عمراف فقلت: إف ختمها 

رة النساء فقلت: إذا ركع فلم يركع، وقاؿ: ))اللهم لك الحمد(( ثبلث مرات، ثم افتتح سو 
ختم ركع فختمها فركع، فسمعتو يقوؿ ))سبحاف ربي العظيم(( ويرجع شفتيو فأعلم أنو يقوؿ 

غير ذلك، ثم سجد فسمعتو يقوؿ: ))سبحاف ربي األعلى(( ويرجع شفتيو فأعلم أنو يقوؿ غير 
 ذلك فبل أفهم غيره، ثم افتتح سورة األنعاـ فتركتو وذىبت، عب.

عن حذيفة بن اليماف أيضاً خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى حرة  وفي كنز العماؿ:
بني معاوية واتبعت أثره حتى ظهر عليها فصلى الضحى ثماف ركعات طوؿ فيهن ثم انصرؼ 
فقاؿ: ))يا حذيفة طولت عليك (( قلت: اهلل ورسولو أعلم قاؿ: ))إني سألت اهلل فيها ثبلثاً 

احدة سألتو أف ال يظهر على أمتي غيرىا فأعطانيها، وسألتو أف ال فأعطاني ثنتين ومنعني و 
 يهلكها بالسنين فأعطانيها، وسألتو أف ال يجعل بأسها بينها فمنعني(( ش وابن مردوية.

وفي الكنز أيضاً: عن مجاىد قاؿ: صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الضحى يوماً 
 ستاً، ثم يوماً ثمانياً، ثم ترؾ يوماً. ابن جرير.ركعتين، ثم يوماً أربعاً، ثم يوماً 
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وفيو: ))من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعاً كتب من العابدين، 
، ومن صلى ثمانياً كتبو اهلل من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة  ومن صلى ستاً كفي ذلك اليـو

وما من يـو والليلة إال وهلل من يمن بها على عباده وصدقة، وما  ركعة بنى اهلل لو بيتاً في الجنة،
 َمنَّ اهلل على أحد من عباده أفضل من أف يلهمو ذكره(( طب عن أبي الدرداء.

ومنو: ))أال أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من ىذا البعث، رجل توضأ في بيتو فأحسن 
عقب بصبلة الضحى، فقد أسرع الكرة وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيو الغداة، ثم 

 وأعظم الغنيمة(( حب عن أبي ىريرة.
 وفيو: ))يكتب للرجل في ركعتي الضحى ألف ألف حسنة ((، ؾ عن أبي ىريرة.

 وفيو: ))كانت صبلة الضحى أكثر صبلة داود عليو السبلـ (( الديلمي عن أبي ىريرة.
إال أصحاب صبلة الضحى تحن الضحى  وفيو: ))إف للجنة باباً يقاؿ لو الضحى ال يدخل منو

 إلى صاحبها كما تحن الناقة إلى فصيلها(( ابن كر عن أنس.
وفيو: ))ما من رجل كاف يصلي صبلة الضحى ثم تركها إال عرج بها إلى اهلل عزوجل، فقالت: 

يارب إف فبلناً حفظني فاحفظو وإف فبلناً ضيعني فضيعو(( أبو بكر الشافعي والديلمي عن سمج 
ني، وقيل سمهج وقيل سمحج وسماه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عبد اهلل كمافي الج

 أسد الغابة.
وفيو: عن جبير بن مطعم قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى الضحى فقاؿ: 

ة وأصيبل ثبلثاً، حين افتتح الصبلة ))اهلل أكبر كبيراً ثبلثاً والحمد هلل كثيراً ثبلثاً وسبحاف اهلل بكر 
 اللهم إني أعوذ بك من الشيطاف الرجيم من ىمزه ونفخو ونفثو(( ض، ش.
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وفيو أيضاً: عن عبيد بن عمير قاؿ: قلت ألبي ذر أوصني. فقاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم كما سألتني فقاؿ: ))من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن 

أربعاً كتب من العابدين، ومن صلى ستاً لم يلحقو ذلك اليـو ذنب، ومن صلىثمانياً كتب صلى 
 من القانتين، ومن صلى اثنتى عشرة ركعة بنى اهلل تبارؾ وتعالى لو بيتاً في الجنة(( ابن جرير.

وفيو: أيضاً عن أبي سعيد قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي الضحى حتى 
 ال يدعها ويدعها حتى نقوؿ ال يصليها. ابن النجار.نقوؿ 

وفيو: عن أـ ىانيء بنت أبي طالب قالت: لما افتتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مكة 
فر إليَّ رجبلف من أحمائي من بني مخزـو فخبأتهما في بيتي، فدخل علي أخي علي بن أبي 



م جئت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم طالب فقاؿ: ألقتلنهما، فأغلقت الباب عليهما ث
بأعلى مكة وىو يغتسل في جفنة، إف فيها أثر العجين وفاطمة ابنتو تستره فلما فرغ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم من غسلو أخذ ثوباً فتوشح بو ثم صلى ثماف ركعات من الضحى ثم 

قلت: يا رسوؿ اهلل فر إليَّ رجبلف من  أقبل فقاؿ: ))مرحباً وأىبلً بأـ ىانيء ما جاء بك؟((
أحمائي فدخل علي علي بن أبي طالب فزعم أنو قاتلهما، قاؿ: ))ال قد أجرنا من أجرت يا أـ 

 ىاني، وآمنا من أمنت(( ش وابن جرير.
وفيو: عن علي قاؿ: ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي الضحى(( ط، حم، ف، 

 وابن خزيمة، ع، ض.
يو: عن علي قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الضحى حين كانت الشمس من وف

 المشرؽ في مكانها من المغرب صبلة العصر(( )عم(.
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وفيو: عن األصبغ بن نباتو قاؿ: أبصر علي بن أبي طالب ناساً صلوا صبلة الضحى حين بزغت 
ما صبلة األوابين.؟ قاؿ: صبلة األوابين ركعتاف ، الشمس، فقاؿ: تخيروا صبلة األوابين، قالوا و 

وصبلة المسبحين أربع، وصبلة الخاشعين ست، وصبلة الفتح ثماف ركعات، صبلة رسوؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو فتح مكة، وصبلة مريم ابنة عمراف ثنتا عشرة ركعة من 

 اسم المناديلي في جزئيو.صبلىا في يـو بنى اهلل لو بيتاً في الجنة، ابو الق
وفيو أيضاً: عن عمر بن الخطاب قاؿ: ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من األرض فيصلي بو 

الضحى ركعتين، ثم يقوؿ: اللهم لك الحمد أصحبت عبدؾ على عهدؾ ووعدؾ أنت خلقتني 
فرىا يا ولم أؾ شيئاً أستغفرؾ لذنبي فإنو قد أرىقتني ذنوبي وأحاطت بي إال أف تغفرىا لي فاغ

 أرحم الراحمين، إال غفر اهلل لو في ذلك المقعد ذنبو وإف كانت مثل زبد البحر.
وفي كنز العماؿ: عن عمر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بعث بعثاً ِقَبل نجد فغنموا غنائم  
ن كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقاؿ: رجل ممن لم يخرج ما رأينا بعثاً أسرع رجعة وال أفضل غنيمة م
ىذا البعث، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أال أدلكم على قـو أفضل غنيمة وأسرع 

رجعة، قـو شهدوا صبلة الصبح ثم جلسوا في مجالسهم يذكروف اهلل تعالى حتى طلعت 
الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة(( وفي لفظ: ))أقواـ يصلوف الصبح ثم يجلسوف في 

 حتى تطلع الشمس ثم يصلوف بركعتين ثم يرجعوف إلى أىاليهم فهؤالء مجالسهم يذكروف اهلل
 أعجل كرة وأعظم غنيمة منهم(( ابن زنجويو )ت(.
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وفيو: ))من صلى الفجر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا يذكر اهلل عزوجل حتى 
 لسني عن عائشة.يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبو كيـو ولدتو أمو(( ابن ا

وقاؿ العارؼ باهلل إبراىيم الكينعي رحمة اهلل تعالى عليو: صبلة الضحى صحة الجسم، وبركة 
 الرزؽ، ونور الوجو، جربوا تجدوا ذلك إف شاء اهلل تعالى.

(1/180) 

 

 صبلة الضياع واآلبق
لو شيء أو عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إذا ضاع 

أبق يتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد ويقوؿ: بسم اهلل ياىادي الضبلؿ وراد الضالة أردد علي 
ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك(( قاؿ: أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو 

 والطبراني.
ي ضالتي وفيو أي الطبراني: ))اللهم راد الضالة وىادي الضالة أنت تهدي من الضبللة فاردد عل

بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك((، ويستحب أف يقرأ في الركعة األولى بعد 
الفاتحة سورة الضحى، وفي الركعة الثانية سورة القدر، ثم يردد سورة الضحى بعد التسليم فإنها 

 مجربة.

(1/181) 

 

 صبلة الضر والحاجة
تابو عدة الحصن الحصين عنو قاؿ الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري: في ك

صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))تصلى اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار، وتشهد بين كل ركعتين، 
فإذا جلست في آخر صبلتك فأثن على اهلل تعالى وصل على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 

بع مرات و}ُقْل ُىَو ثم كبر واسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي س
اللَُّو َأَحٌد { سبع مرات، وقل: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على  
كل شئ قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة 



ثم ارفع رأسك من كتابك، واسمك األعظم، وجدؾ األعلى، وكلمتك التامة، ثم سل حاجتك، 
فسلم عن يمنيك وعن شمالك واتق السفهاء أف يعلموىا فيدعوا ربهم فيستجاب لهم(( قاؿ 

 البيهقي: أنو قد جرب فوجده سبباً لقضاء الحاجة.
قلت: وقد رويناه في كتاب الدعاء للواحدي وفي سنده غير واحد من أىل العلم ذكر أنو جربو 

ى أف في سنده من ال أعرفو. انتهى. واهلل تعالى أعلم فوجده كذلك وأنا جربتو فوجدتو كذلك عل
 وىو مجيب المضطرين ومعطي السائلين.
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ووجدت في كتاب قديم ما لفظو: روى النسفي بإسناده إلى محمد بن علي بن الحسين رضواف 
أو  اهلل تعالى وسبلمو عليهم أنو كاف يقوؿ لولده: يا بني من أصابتو مصيبة من مصائب الدنيا،

نزلت بو نازلة فليتوضأ وليحسن الوضوء، وليصل أربع ركعات، فإذا فرغ من صبلتو يقوؿ: يا 
موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاىد كل بلى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما 

شاء من كل بلية، ويا منجي موسى، ومصطفي محمدًا، وخليل إبراىيم، أدعوؾ دعاء من اشتدت 
فت قوتو، وقَػلَّت حيلتو، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي ال يجد لكشف ما ىو فيو فاقتو، وضع

 إال أنت، يا أرحم الراحمين ال إلو إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
 قاؿ محمد بن علي بن الحسين": ال يدعو بهذا الدعاء مبتلى إال فرج اهلل تعالى عنو.

الدعاء استجيب لو، وىو: يا من ال يشغلو شيء عن  وروي أنو من صلى ركعتين ودعا بهذا
شيء، يا من أحاط علمو بما ذرأ وبرأ، أنت عالم بخفيات األمور، ومحصي وساوس الصدور، 

أنت بالمنظر األعلى، وقد أحاط علمك بالمنزؿ األدنى، تعاليت علواً كبيرًا، يا مغيث أغثني 
 وفك أسري فقد عيل صبري واشتد ضري. انتهى.

(1/183) 

 

وفي حلية األولياء: بإسناده عن محمد بن يزيد بن خنيس قاؿ: سمعت وىيباً يقوؿ: إف من 
الدعاء الذي اليرد، أف يصلي العبد اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأـ القرآف وآية الكرسي، 

، سبحاف و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { فإذا فرغ خر ساجداً ثم قاؿ: سبحاف الذي لبس العز وقاؿ بو
الذي تعطف بالمجد وتكـر بو، سبحاف الذي أحصى كل شيء بعلمو، سبحاف الذي ال ينبغي 

، سبحاف ذي الطوؿ،  التسبيح إال لو، سبحاف ذي المن والفضل، سبحاف ذي العز والتكـر



أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك األعظم، وجدؾ األعلى، 
ت التي ال يجاوزىن بر وال فاجر، أف تصلي على محمد وعلى آؿ محمد، ثم وبكلماتك التاما

 يسأؿ اهلل تعالى ما ليس بمعصية.
 وقاؿ وىيب: بلغنا أنو كاف يقاؿ ال تعلموىا سفهاءكم فيتعاونوا على معصية اهلل عز وجل.
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 صبلة طليق الرحمن
أيت رجبًل كأنو نبش من قبر، روي عن الحسن البصري رضي اهلل عنو قاؿ: كنت بواسط، فر 

فقلت: مادىاؾ ياىذا؟ فقاؿ: اكتم علي أمري حبسني الحجاج منذ ثبلث سنين فكنت في 
أضيق حاؿ وأسوأ عيش وأقبح مكاف، وأنا مع ذلك صابر ال أتكلم، فلما كاف باألمس أخرجت 

ذني جماعة كانوا معي فضربت رقابهم، وتحدث بعض أعواف السجن أف غداً تضرب عنقي، فأخ
حزف شديد وبكاء مفرط وأجرى اهلل تعالى على لساني، فقلت: إلهي اشتد الضر، وفقد الصبر، 

وأنت المستعاف، ثم ذىب من الليل أكثره فأخذتني غشية وأنا بين اليقظاف والنائم إذ أتاني 
آت، فقاؿ لي: قم فصل ركعتين وقل: يا من ال يشغلو شيء عن شيء، يا من أحاط علمو بما 

رأه، أنت عالم بخفيات األمور، ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزؿ األعلى، ذرأه وب
وعلمك محيط بالمنزؿ األدنى، تعاليت علواً كبيرًا، يا مغيث أغثني وفك أسري واكشف ضري، 
فقد نفد صبري، فقمت وتوضأت في الحاؿ وصليت ركعتين وتلوت ما سمعت منو ولم تختلف 

لقوؿ حتى سقط القيد من رجلي ونظرت إلى أبواب السجن علي منو كلمة واحدة، فما تم ا
فرأيتها قد فتحت، فقمت فخرجت ولم يعارضني أحد فأنا واهلل طليق الرحمن، وأعقبني اهلل 

 بصبري فرجاً، وجعل لي من الضيق مخرجاً، ثم ودعني وانصرؼ يقصد الحجاز.
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 صبلة العـز على السفر
لدين بن محمد المؤيدي في كتاب الحج والعمرة: )فصل في قاؿ موالنا شيخ اإلسبلـ مجد ا
 العمل عند الخروج من المنزؿ(.

روى محمد بن منصور رضي اهلل عنو بإسناده عن علي عليو السبلـ قاؿ: من السنة إذا أراد 
الرجل أف يسافر صلى في بيتو ركعتين قبل أف يخرج، وإذا قدـ صلى، قاؿ: فإذا توجهت فقل 



 سبيل اهلل، وما شاء اهلل، ال قوة إال باهلل على ما أستقبل من سفري ىذا. انتهى.بسم اهلل، وفي 
وأخرج أحمد بن حنبل عن علي عليو السبلـ قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا 

 أراد سفراً قاؿ: ))اللهم بك أصوؿ وبك أجوؿ وبك أسير((.
قاؿ : كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وأخرج الطبراني في الكبير: عن فضالة بن عبيد

 إذا نزؿ منزاًل في سفر أو دخل بيتو لم يجلس حتى يركع ركعتين.
وعن أمير المؤمنين عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ إذا سافر: اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت 

للهم أحسن لنا الخليفة في األىل، وأنت الحامل على الظهر، وأنت المستعاف على األمر، ا
 الصحبة، واطو لنا األرض، وسهل لنا الطريق، وىوف علينا السير.

وعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف إذا وضع رجلو في الغرز وىو يريد السفر 
قاؿ: ))بسم اهلل اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في األىل، اللهم اطو لنا األرض 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في وىوف علينا السفر، 
 األىل والماؿ(( رواه اإلماـ الهادي إلى الحق عليو السبلـ .
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وروى محمد بن منصور بسند صحيح عن أمير المؤمنين عليو السبلـ أنو قاؿ حين وضع رجلو 
الحمد هلل الذي كرمنا وحملنا في البر  في الغرز: بسم اهلل، فلما استوى على الدابة قاؿ:

َر لََنا َىَذا  والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيبًل }ُسْبحاَف الَِّذي َسخَّ
[ وقاؿ: رب اغفر لي إنو اليغفر 13،14َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِيَن َوِإنَّا ِإَلى رَبػَّْنا َلُمنَقِلُبوَف {]الزخرؼ:

  أنت.الذنوب إال
ومما صح عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جده قاؿ: لما توجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم إلى مكة فاستوى على راحلتو قاؿ: ))اللهم ىذه حمولتك والوجو إليك والسعي إليك 
وقد اطلعت مني على مالم يطلع عليو أحد من خلقك، اللهم اجعل سفري ىذا كفارة لما كاف 

 قِض عني ما افترضت علي فيو، وكن عوناً لي على ما شق علي فيو((.قبلو، وا
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قلت: والركوب على الطائرة والسيارة أشبو بركوب الفلك فيقوؿ فيها: }بِِاْسِم اللَِّو ُمْجَراَىا 
ودع [ مع ىذه األدعية وغيرىا والقصد اإلشارة، وت41َوُمْرَساَىا ِإفَّ رَبّْي َلَغُفوٌر رَِحيٌم{]ىود:



أىلك وإخوانك وجيرانك، فيقوؿ المودع: استودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وىذا 
مروي عن الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وروي أيضاً قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في 

الوداع: ))زودؾ اهلل التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت(( ويقوؿ المسافر: 
 الذي التضيع ودائعو، وىذا مأثور، وتقوؿ: إذا مشيت اللهم بك انتشرت، أستودعكم اهلل

وعليك توكلت، وبك اعتصمت، وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما 
أىمني وما لم أىتم بو وما أنت أعلم بو مني، عز جارؾ وجل ثناؤؾ وال إلو غيرؾ، اللهم زودني 

 إلى الخير أينما توجهت. التقوى، واغفر لي ذنبي ووجهني
وعن عائشة قالت: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا أراد سفرًا توضأ فأسبغ الوضوء ثم 
صلى ركعتين، ويقوؿ في مجلسو مستقبل القبلة: ))الحمد هلل الذي خلقني ولم أؾ شيئا، رب 

ي واألياـ، رب في أعني على أىواؿ الدىر، وبوائق الدىر، وكربات اآلخرة، ومصيبات الليال
 سفري فاحفظني في أىلي فاخلفني وفيما رزقتني فبارؾ لي في ذلك((.

وعن ابن مسعود رضي اهلل تعالى عنو قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إني أريد أف أخرج إلى البحرين في تجارة فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 ركعتين (( أخرجو الطبراني في الكبير. ))قم صل
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وعن المطعم بن المقداد أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ما خلف أحد عند أىلو 
 أفضل من ركعتين يركعهما عندىم حين يريد السفر((، أخرجو الطبراني أيضاً.

قط إال قاؿ حين ينهض من  وعن أنس قاؿ: لم يرد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سفراً 
جلوسو: ))اللهم لك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، 

اللهم اكفني ما أىمني وما ال أىتم لو وما أنت أعلم بو، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي، 
 ووجهني للخير أينما توجهت ثم يخرج((، أخرجو ابن جرير.

اؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا خرج من أىلو مسافراً صلى وعن ابن عباس ق
 ركعتين حتى يرجع إلى أىلو.

وعن ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا استوى على بعيره خارجاً إلى 
َلُو ُمْقرِنِيَن َوِإنَّا ِإَلى رَبػَّْنا َلُمنَقِلُبوَف  سفره كبر ثبلثاً ثم قاؿ: ))}ُسْبحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا

[، اللهم إنا نسألك في سفرنا ىذا البر والتقوى، والعمل بما تحب وترضى 13،14{]الزخرؼ:
((، وفي لفظ: ))ومن العمل ما ترضى، اللهم ىوف علينا السفر واطوعنا بعده، اللهم أنت 



لهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر الصاحب في السفر، والخليفة في األىل، ال
 في األىل والماؿ(( وإذا رجع قالها وزاد ))آيبوف تائبوف لربنا حامدوف((.
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قاؿ شيخنا شيخ اإلسبلـ أيده اهلل تعالى في كتاب الحج والعمرة: وإذا أشرفت على قرية فقل 
اوات وما أظلت، ورب األرضين وما ماروي عن أمير المؤمنين عليو السبلـ اللهم رب السم

أقلت، ورب العرش العظيم، ىذه كذا اسم القرية أسألك من خيرىا وخير ما فيها، وأعوذ بك من 
شرىا وشر ما فيها، اللهم أنزلنا فيها خير منزؿ وأنت خير المنزلين، وتقوؿ في المساء والصباح 

ما خلق ثبلثاً، وتقوؿ: اللهم إني  وإذا نزلت منزاًل: أعوذ بكلمات اهلل التامات كلها من شر
أصبحت في ذمة منك وجوار وأعوذ بك من شر خلقك ياعظيم، وتقوؿ: أصبحت وأصبح 

الملك هلل وأعوذ بالذي يمسك السماء أف تقع على األرض إال بأذنو من شر ما خلق وذرأ وبرأ 
 ومن شر الشيطاف وشركو وفي المساء أمسيت. انتهى. من كتاب الحج والعمرة.
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 صبلة عند دخوؿ الكعبة المشرفة وبعد الخروج منها
قاؿ اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد في االعتصاـ: وفي الشفاء عن ببلؿ أف النبي صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم دخل البيت فصلى ركعتين.
حسنة  وفيو: عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من دخل البيت فقد دخل في

وخرج من سيئة(( وقد أخرجو الطبراني والبيهقي وعن ابن عباس بلفظو غير أنو زاد بعده 
 ))مغفوراً لو((.

وفي الشفاء: أيضاً روى أبو أمامة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))تفتح أبواب 
 السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة((.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف هلل عزوجل في كل  وفيو: عن ابن عباس قاؿ: قاؿ
يـو وليلة عشرين ومائة رحمة تنزؿ على ىذا البيت فستوف للطائفين وأربعوف للمصلين وعشروف 

 للناظرين((.
وروى العبلمة الجزري في كتابو عدة الحصن الحصين قاؿ: ولما دخل صلى اهلل عليو وآلو 

جاؼ الباب والبيت إذ ذاؾ على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كاف بين وسلم البيت أمر ببلاًل فأ



االسطوانتين اللتين يلياف باب الكعبة جلس فحمد اهلل وأثنى عليو وسألو واستغفره ثم قاـ حتى 
إذا ما استقبل من دبر الكعبة فوضع جبهتو وخده عليو وحمد اهلل وأثنى عليو وسألو المغفرة، ثم 

كاف الكعبة فاستقبلو بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على اهلل انصرؼ إلى كل ركن من أر 
سبحانو، والمسألة واالستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقببلً بها وجو الكعبة، ثم انصرؼ. 

 أخرجو النسائي.
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وفي البخاري: أتي ابن عمر فقيل لو: ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم دخل الكعبة 
قاؿ: ابن عمر فأقبلت والنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد خرج وأجد ببلالً قائماً بين البابين ف

فسألت ببلالً فقلت: أصلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الكعبة؟ قاؿ: نعم ركعتين بين 
 الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجو الكعبة ركعتين.

لصغير: صل في الحجر إف أردت دخوؿ البيت فإنما ىو قطعة من البيت ولكن وفي الجامع ا
 قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حم، ت، عن عائشة.

وفي كنز العماؿ: عن عبد اهلل بن صفواف قاؿ: قلت لعمر كيف صنع النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 ابن سعد والطحاوي، ع، ؽ.وسلم حين دخل الكعبة؟ قاؿ: صلى ركعتين، د و 

وعن أسامة بن زيد: أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيو كلها 
 ولم يصل فيو حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقاؿ: ىذه القبلة.

 وعنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى في الكعبة.
خرجت حاجاً فدخلت البيت، فلما كنت عند الساريتين مضيت حتى  وعن أبي الشعثا قاؿ:

لزقت بالحائط، وجاء ابن عمر حتى قاـ إلى جنبي فصلى أربعاً فلما صلى قلت لو: أين صلى 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم؟ قاؿ: ىاىنا أخبرني أسامة بن زيد أنو صلى، قلت: فكم 

 إني مكثت معو عمراً ثم لم أسألو كم صلى.صلى؟ قاؿ على ىذا أجدني ألـو نفسي، 
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وفيو: عن عبد الرحمن الزجاج قاؿ: أتيت شيبة بن عثماف فقلت: يا أبا عثماف زعموا أف النبي 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم دخل الكعبة فلم يصل فقاؿ: كذبوا وأبي، لقد صلى بين العمودين ثم 

 ألصق بهما بطنو وظهره، ع، كر.



ابن عمر قاؿ: دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الكعبة والفضل وأسامة بن  وفيو: عن
زيد وطلحة بن عثماف، فكاف أوؿ من لقيت ببلاًل فقلت: أين صلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم؟ قاؿ: بين ىاتين الساريتين، ش.
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 صبلة العيدين
[ 2عاً لقولو تعالى}َفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنَحْر {]الكوثر:قاؿ في البحر: وصبلة العيدين مشروعة إجما

 ولقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف اهلل قد أبدلكم ...الخبر((.
، ؼ، ح، وىي فرض عين جماعة أو فرادى، لآلية، وكالجمعة والجامع شرع الخطبة،  مسألة ى

وكصبلة الجنازة،  ط، قش، بعصش، خي، مد ، بل، كفاية إذ ىي شعار كالغسل والدفن،
والجامع التكبيرات، ز، ف ، ـ ، ي ،ح، قش، بل سنة مؤكدة؛ لجوابو بأف الفروض خمس، 

 والتأكيد لمواضبتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم. انتهى.
ومن تخريج البحر: عن أنس قاؿ: قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم المدينة ولهم يوماف 

اف اليوماف؟(( قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاىلية قاؿ: ))قد يلعبوف فيهما قاؿ: ))فما ىذ
 أبدلكم اهلل خيراً منهما يـو األضحى ويـو الفطر((.

وأخرج اإلماـ أبو طالب في أماليو قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو فطر 
 فصلى ركعتين لم يصل قبلهما وال بعدىما.

نهما قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو وأخرج عن ابن عباس رضي اهلل ع
 العيد فصلى بغير أذاف وال إقامة ثم خطب ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صبلتو قبل الخطبة.

}َسبِّْح  وأخرج عن علي عليو السبلـ أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقرأ في العيدين ب
 [.1}َىْل َأتَاَؾ َحِديُث اْلَغاِشَيِة {]الغاشية: [ وب1:اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى {]األعلى

وأخرج عن علي عليو السبلـ قاؿ: من السنة أف تخرج إلى العيدين ماشياً، وأف تأكل شيئاً قبل 
 أف تخرج.
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وأخرج أيضاً عن ابن عمر قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يكبر في العيدين اثني 
 سبعاً في األولى وخمساً في اآلخرة. عشرة تكبيرة،



 وأخرج البيهقي: عن علي قاؿ: الخروج إلى الجّباف في العيدين من السنة.
 وأخرج أيضاً عن علي: الجهر في صبلة العيدين من السنة.

وعن البراء بن عازب كنا جلوساً ننتظر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو األضحى فجاء 
قاؿ: ))إف أوؿ منسك يومكم ىذا الصبلة، فتقدـ فصلى بالناس ركعتين ثم فسلم على الناس و 

سلم فاستقبل القـو بوجهو ثم أعطي قوساً أو عصا فاتكأ عليها فحمد اهلل وأثنى عليو فأمرىم 
 ونهاىم(، أخرجو الطبراني، حم.

م من قلت: وىاتاف الصبلتاف المباركتاف الفضيلتاف من العلماء من أوجبها كما تقدـ، ومنه
جعلها من السنن المؤكدة، وال صبلة قبلها وال بعدىا، وليس لها أذاف وال إقامة، ووقتها من 

طلوع الشمس إلى الزواؿ، وتجوز جماعة وفرادى، والجماعة ىي السنة، والفرادى عند 
الضرورة، ولهما يسن االغتساؿ والتزين بأحسن الثياب والتطيب، والخروج إلى الجبانة، 

 وقار، ومخالفة الطريق عند العودة، والمشي حافياً، وكثرة الذكر والتكبير.والسكينة وال
ففي تخريج البحر عن نافع عن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يخرج في 
العيدين مع الفضل بن العباس وعبد اهلل بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن 

يمن بن أـ أيمن رافعاً صوتو بالتكبير والتهليل، يأخذ طريق الحدادين حتى زيد وزيد بن حارثة وأ
 يأتي المصلى.
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كما يسن زيارة األرحاـ واإلحساف إليهم، ومواساة الفقراء وأىل الحاجة، والصبلة في خشوع 
حج وخضوع، والحمد والشكر الكثير هلل تعالى الذي بلغو بنعمو العظاـ إلى أداء الصـو أو ال

والطاعة، وأمد لو في عمره في طاعتو وأمانو وخيراتو وعافيتو، ويسن للنساء أف يصلينها وحتى 
الحيض يشهدف الخير ويسمعن الخطبة والدعاء ويخرجن تفبلت، وفي ذلك ما أخرجو أىل 

السنن عن أـ عطية نسيبة بنت الحارث قالت: أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في 
ضحى أف يخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ولكن الحيض يعتزلن الصبلة الفطر واأل

ويشهدف الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسوؿ اهلل إحدانا اليكوف لها جلباب، قاؿ: 
))لتلبسها أختها من جلبابها (( ويسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يـو عرفة إلى آخر أياـ 

لي عن آبائو عن علي قاؿ: لما بعثني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو التشريق، فعن اإلماـ زيد بن ع
وآلو وسلم قاؿ لي: ))يا علي كبر في دبر صبلة الفجر من يـو عرفة إلى آخر أياـ التشريق إلى 



صبلة العصر(( وصفتو كما جاء عن علي عليو السبلـ أف يقوؿ: اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل 
 وهلل الحمد. كما رواه في مسند اإلماـ زيد.واهلل أكبر اهلل أكبر 
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وىو المروي عن اإلماـ القاسم بن إبراىيم، وروى السيوطي عن عبيدة قاؿ: قدـ علينا علي بن 
أبي طالب فكبر يـو عرفة من صبلة الغداة إلى صبلة العصر من آخر أياـ التشريق يقوؿ: اهلل 

أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد، وفي الباب أحاديث غير أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل واهلل 
ذلك وقد أوجبو اإلماـ زيد والناصر والمؤيد باهلل والمنصور باهلل وىو المشهور من كبلـ اإلماـ 
 القاسم بن إبراىيم، والمشهور في مذىب الجمهور أنو سنة على الرجاؿ والنساء سفراً وحضرًا.

عيد جماعة صلى أربعاً، والوجو أنو يصلي أربعاً إذا لم يصلّْ مع اإلماـ فائدة: وإذا فاتت صبلة ال
ما رويناه عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: إذا لم يشهد المصلي مع اإلماـ فعليو أف يصلي أربع 

 ركعات ركعتاف للعيد وركعتاف للخطبة، تمت من المنهاج.
ود من فاتتو صبلة العيد فليصل وفي مجمع الزوائد عن الشعبي قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن مسع

أربعاً، رواه الطبراني وذىب إليو من األئمة الباقر والناصر للحق، ذكره القاضي زيد، تمت سماع 
 وإمبلء موالنا شيخ اإلسبلـ مجد الدين محمد المؤيدي أيده اهلل تعالى من حواشي المسند.
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 صبلة بعد صبلة الغداة
حمد بن عيسى المسمى رأب الصدع قاؿ: وفي جمع الجوامع من ذكر في شرح أمالي اإلماـ أ

صلى الغداة ثم جلس يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم قاـ يركع ركعتين انقلب بأجر حجة 
وعمرة. أخرجو الطبراني عن أبي أمامة والموقوؼ من ذلك لو حكم الرفع إذ المجاؿ فيو 

 لبلجتهاد.
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 صبلة الغفلة
أخرج اإلماـ أحمد بن عيسى بسنده إلى جعفر بن محمد عن آبائو" عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 



عليو وآلو وسلم ))تبتلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثاف دار الكرامة(( قيل: 
 يارسوؿ اهلل وما ساعة الغفلة؟ قاؿ: ))بين المغرب والعشاء(( ورواه اإلماـ أبو طالب.

 كنز العماؿ: عن أبي فاختة عن علي أنو ذكر أف مابين المغرب والعشاء صبلة الغفلة.  وفي
وفيو عن ابن عباس: ))إف المبلئكة لتحف بالذين يصلوف بين المغرب والعشاء وىي صبلة 

 األوابين(( ابن زنجويو.
ت وفيو: أيضاً عن محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر حدثني أبي عن جدي قاؿ: رأي

أبي عمار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات قلت: يا أبت ما ىذه الصبلة؟ قاؿ: رأيت 
حبيبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات ثم قاؿ: ))من صلى بعد 
 المغرب ست ركعات غفرت لو ذنوبو وإف كانت مثل زبد البحر(( ابن مندة وكر والطبراني.

ـ أحمد بن عيسى: عن األسود بن يزيد قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن مسعود: وفي تخريج أمالي اإلما
 نعم ساعة الغفلة، يعني الصبلة فيما بين المغرب والعشاء. رواه الطبراني في الكبير.

وفي حلية األولياء: عن عمر بن أبي خليفة قاؿ: سمعت عطاء الخراساني وصلى معنا المغرب 
ه الساعة ما بين المغرب والعشاء فإنها ساعة الغفلة فأخذ بيدي حين انصرفنا فقاؿ: ترى ىذ

وىي صبلة األوابين، ومن جمع القرآف فقرأه من أولو إلى آخره في الصبلة كاف في رياض 
 الجنة.
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 صبلة الفتح
في مسند اإلماـ زيد بن علي: عن علي عليو السبلـ قاؿ: ما صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 يـو فتح مكة فإنو صلى يومئذ ركعتين ثم قاؿ: ))استأذنت ربي في فتح وآلو وسلم الضحى إال
مكة فأذف لي فيها ساعة من نهار، ثم أقفلها ولم يحلها ألحد قبلي، وال يحلها ألحد بعدي، 

 فهي حراـ ما دامت السموات واألرض(( وىذا الخبر في أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى.
ـ ىانيء، أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم دخل بيتها وأخرج البخاري ومسلم: وغيرىما عن أ

يـو فتح مكة فاغتسل وصلى ثماف ركعات فلم َأَر صبلة قط أخف منها غير أنو يتم الركوع 
 والسجود.

وفي كنز العماؿ: من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الطويل عند فتح 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الكعبة، فكبر في مكة ما لفظو: ثم فتح لو عثماف فدخل رسوؿ 

 زواياىا وأرجائها، وحمد اهلل، ثم صلى بين االسطوانتين ركعتين.
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 صبلة الفرقاف
ذكرت صبلة الفرقاف في الشرح على األزىار البن مفتاح: في فصل والمسنوف من النفل ما 

وصفتهما أف يقرأ في األولى بعد الفاتحة الزمو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىي ركعتاف 
[ إلى آخر السورة، وفي الثانية بعد الفاتحة 61}تَػَباَرَؾ الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء بُػُروًجا {]الفرقاف:

[، وقاؿ في الهامش: وركعتا 14من أوؿ سورة المؤمنين إلى }َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن {]المؤمنوف:
رت العادة بفعلهما بعد صبلة المغرب لفضيلة ذلك الوقت، الفرقاف ال وقت لهما، لكن ج

 انتهى. بستاف.
قلت: وقد اطعلت على حديث الترغيب في صبلة الفرقاف في أمالي اإلماـ المؤيد باهلل، وذكر 
أف من صبلىا وداـو عليها أعطاه اهلل عشرين خصلة منها أف يعلمو اهلل تعالى الكتاب، وينزع 

 م الدنيا، ويؤتيو الحكمة...إلخ.منو الفقر، ويذىب عنو ى
وكذا ذكر حديثها عدة من األثبات قاؿ بعضهم: فقد أخرجو اإلماـ محمد بن منصور المرادي 
في الذكر، وأخرجو القرشي في شمس األخبار، ورواه القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السبلـ 

طرؽ عن علي عليو في كتاب النكت، وأخرجو اإلماـ المؤيد باهلل في شرح التجريد من عدة 
السبلـ ، ورواه ابن الجوزي من طريق حرب بن مختار عن عبد الغني، وعزاه صاحب موسوعة 

األطراؼ إلى الآللئ المصنوعة لئلماـ السيوطي بالجزء الثاني، وقد سقط في العدد ثبلث 
خصاؿ، فيحتمل أف يكوف سقوطها إما من قبل الراوي أو من الناقل، أو أف النبي صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم أغفل ذكرىا لحكمة. واهلل أعلم.
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ولفظ رواية أمالي المؤيد باهلل: أخبرنا أبو نصر الروياني قاؿ: أخبرنا أبو الحسن الخرزي، أخبرنا 
عبد الغني، أخبرنا يغنم عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن علي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من صلى ركعتين يقرأ في  عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
[ حتى 61إحداىما من الفرقاف من اآليات}تَػَباَرَؾ الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء بُػُروًجا {]الفرقاف:

يختم السورة، وفي الركعة الثانية من أوؿ سورة المؤمنين حتى يبلغ }فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 
[ ثم يقوؿ: في كل ركعة سبحاف اهلل العظيم وبحمده ثبلث مرات ومثل ذلك 14مؤمنوف:{]ال

سبحاف اهلل األعلى في السجود أعطاه اهلل عشرين خصلة، فيؤمن شر الجن واإلنس، ويعطيو اهلل  



كتابو بيمينو يـو القيامة، ويؤمن من عذاب القبر ومن الفزع األكبر، ويعلمو اهلل الكتاب وإف لم 
يو حريصاً، وينزع منو الفقر، ويذىب عنو ىم الدنيا، ويؤتيو اهلل الحكمة، ويبصره كتابو يكن عل

الذي أنزؿ على نبيو، ويلقنو حجتو يـو القيامة، ويجعل النور في قلبو، وال يحزف إذا حزف 
الناس، وال يخاؼ إذا خافوا، ويجعل النور في بصره، وينزع حب الدنيا من قلبو، ويكتب عند 

 الصادقين((.اهلل من 
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 صبلة الفزع
)كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا أىمو أمر فزع إلى الصبلة، وفي رواية: حزبو أمر 

 فزع إلى الصبلة، وفي رواية: إذا حزنو أمر فزع إلى الصبلة.
وعن اإلماـ محمد بن المطهر صاحب المنهاج الجلي قاؿ: وروينا عن أمير المؤمنين عليو 

السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أذنب ذنباً فذكره فأفزعو فقاـ في 
جوؼ الليل فصلى ما كتب اهلل ثم وضع جبهتو على األرض ثم قاؿ: رب إني ظلمت نفسي 

فاغفر لي ذنوبي إنو اليغفر الذنوب إال أنت، غفر اهلل لو مالم تكن مظلمة فيما بينو وبين عبد 
((.مؤمن   فإف ذلك إلى المظلـو

وفي كنز العماؿ: أف نبياً من األنبياء أعجبتو كثرة أمتو فقاؿ: من يقـو لهؤالء، فأوحى اهلل إليو أف 
خير أمتك بين إحدى ثبلث إما أف أسلط عليهم الموت أو العدو أو الجوع، فعرض لهم ذلك 

وكانوا يفزعوف إذا فزعوا إلى  فقالوا: أنت نبي اهلل نكل ذلك إليك فخر لنا، فقاـ إلى صبلتو ػ
الصبلة ػ فصلى فقاؿ: أما الجوع فبل طاقة لنا بو، وال طاقة لنا بالعدو، ولكن الموت، فسلط اهلل 

عليهم الموت، فمات منهم ثبلثة أياـ سبعوف ألفاً فأنا اليـو أقوؿ: ))اللهم بك أجاوؿ وبك 
 طب، حل، ؽ، ص، عن صهيب.أصاوؿ وبك أقاتل وال حوؿ وال قوة إال باهلل((. حم ،ع ، 

ومن الدر المنثور: عن حذيفة بن اليماف قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا حز 
 بو أمر فزع إلى الصبلة.

وعن أبي الدرداء قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا كانت ليلة ريح كاف مفزعو 
ماء حدث من كسوؼ شمس أو قمر كاف مفزعو إلى المسجد حتى يسكن، وإذا حدث في الس

 إلى الصبلة.
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وعن صهيب عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))كانوا ػ يعني األنبياء ػ يفزعوف إذا فزعوا 
 إلى الصبلة ((.

وعن ابن عباس أنو كاف في مسير لو فنعي إليو ابن لو، فنزؿ فصلى ركعتين ثم استرجع وقاؿ: 
 [.45أمرنا اهلل فقاؿ: }َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة {]البقرة: فعلنا كما

وعنو أيضاً أنو نعي إليو أخوه قثم وىو في مسير، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين 
َها أطاؿ فيهما الجلوس، ثم قاـ يمشي إلى راحلتو وىو يقوؿ:}َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّبَلِة َوِإنػَّ 

 [.45َرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن{]البقرة: َلَكِبي
وأخرج عبد الرزاؽ الصنعاني في المصنف: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا دخل 
عليو بعض الضيق في الرزؽ أمر أىلو بالصبلة، ثم قرأ ىذه اآلية}َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصطَِبْر 

َها اَل   [.132َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتػَّْقَوى{]طو:َعَليػْ
وفي تفسير ابن كثير قاؿ حذيفة: رجعت إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليلة األحزاب وىو 

 مشتمل في شملة يصلي وكاف إذا حزبو أمر صلى.
 عنو يقوؿ: لقد رأيتنا ليلة بدر وفيو: عن أبي إسحاؽ سمع حارثة بن مضرب سمع علياً رضي اهلل

 وما فينا إال نائم غير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح.
وفيو: حدثنا جعفر عن ثابت قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا أصابو خصاصة نادى 

 مر فزعوا إلى الصبلة.أىلو يا أىبله صلوا صلوا قاؿ ثابت: وكانت األنبياء إذا نزؿ بهم أ
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 صبلة فيء الزواؿ وصبلة قبل الظهر وبعدىا
قاؿ في الروض النضير: وأخرج البيهقي بسنده إلى إسرائيل عن أبي إسحاؽ عن عاصم بن أبي 

ضمرة قاؿ: سألت علياً رضي اهلل عنو عن تطوع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنهار 
 م؟فقاؿ: من يطيق ذلك منك

قلنا: نأخذ منو ما أطقنا، قاؿ: كاف يمهل حتى إذا كانت الشمس من قبل المشرؽ كهيأتها من 
قبل المغرب عند العصر قاـ فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وحلقت وكانت 

من المشرؽ كهيأتها من المغرب عند الظهرقاـ فصلى أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين 
مبلئكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى بالتسليم على ال

إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر يفصل بمثل ذلك، ثم يصلي الظهر ثم يصلي 
بعدىا ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بمثل ذلك فهذه ست 



هلل عليو وآلو وسلم بالنهار وقل ما يداـو عليها، تفرد عاصم عشرة ركعة تطوع رسوؿ اهلل صلى ا
 عن علي رضي اهلل عنو.

وفيو: عن ثوباف أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يستحب أف يصلي بعد نصف 
النهار، فقالت: عائشة يا رسوؿ اهلل أراؾ تستحب الصبلة ىذه الساعة، قاؿ: ))تفتح فيها 

اهلل تبارؾ وتعالى بالرحمة إلى خلقو وىي صبلة كاف يحافظ عليها آدـ أبواب السماء وينظر 
 ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى((.

قاؿ في مجمع الزوائد: رواه عتبة بن السكن قاؿ: الدارقطني متروؾ وقد ذكره ابن حباف في 
 الثقات وقاؿ: يخطيء ويخالف.

عات ويقوؿ: إنهن يعدلن بمثلهن وفي الروض: أيضاً كاف ابن مسعود يصلي بعد الزواؿ ثماف رك
 من قياـ الليل.
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وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى بسنده عن حذيفة بن أسيد قاؿ: رأيت علي بن أبي طالب 
إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوااًل، وقاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصليها، 

 فقلت لو: ما في ذلك؟
السماء تفتح إذا زالت الشمس فبل ترتج حتى ُتصلى الظهر فأحب أف يرفع  فقاؿ: ))إف أبواب

 فيها عمل إلى اهلل عزوجل(( ومثلو في كنز العماؿ.
وعن عقبة بن عامر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاـ إذا استقلت الشمس فتوضأ 

 ولدتو أمو((.فأحسن وضوءه ثم قاـ فصلى ركعتين غفر لو خطاياه((، أو قاؿ: ))كما كاف 
ومن الكنز الثمين: وأخرج مالك، ؽ، د، ف، عن ابن عمر ))كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدىا ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيتو، وبعد العشاء ركعتين، 
 وكاف ال يصلي بعد الجمعة حتى ينصرؼ فيصلي ركعتين في بيتو(.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس  ومنو: عن أبي أيوب كاف
 اليفصل بينهما ويقوؿ: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.

ومنو: عن عبد اهلل بن السائب كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي أربعاً بعد أف تزوؿ الشمس 
أحب أف يصعد لي فيها عمل قبل الظهر، وقاؿ: ))إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ف

 صالح(( حم، ت.
وفي حلية األولياء عن مجاىد عن عبد اهلل بن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 



 وسلم: ))من صلى أربعاً قبل الظهر حرمو اهلل عزوجل على النار((.
 واه البخاري.وعن عائشة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ال يدع أربعاً قبل الظهر. ر 
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وعنها أيضاً أنها سئلت: أية صبلة كانت أعجب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف 
يداـو عليها؟ قالت: كاف يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القياـ، ويكثر فيهن الركوع 

 اف قبل صبلة الغداة.والسجود، فأما ما لم يدع صحيحاً وال مريضاً غائباً وال شاىداً فركعت
وعن ابن مسعود قاؿ: ليس شيء من تطوع النهار يعدؿ صبلة الليل إال ىؤالء األربع قبل الظهر 

 فإنهن تجزين من مثلهن من صبلة الليل.
 وعن نافع عن ابن عمر كاف يصلي قبل الظهر ثماف ركعات ويصلي بعدىا أربعاً.

فيصلي ثنتي عشرة ركعة قبل الظهر ثم  وعنو أيضاً أنو كاف إذا زالت الشمس يأتي المسجد
 يقعد، ذكر ذلك في كنزالعماؿ عن ابن جرير.

وفيو: عن أبي أيوب لما نزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليَّ رأيُتُو يديم أربعاً قبل 
الظهر وقاؿ: ))إنو إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فبل يغلق منها باب حتى يصلى 

 ب أف يرفع لي في تلك الساعة خير(( طب.الظهر فأنا أح
وفيو: ))نعم الساعة السبحة حين تزوؿ الشمس عن كبد السماء وىي صبلة المخبتين، وأفضلها 

 في شدة الحر(( قط في األفراد والديلمي عن عوف ابن مالك.
وفيو أي كنز العماؿ: ))من صلى قبل الظهر أربعاً كن لو كعتق رقبة من بني إسماعيل(( ش، 

 ب، عن عمرو األنصاري عن أبيو.ط
وفيو: ))من صلى أربعاً قبل الظهر كن لو كأجر عشر رقاب((أو قاؿ: ))أربع رقبات من ولد 

 إسماعيل(( طس عن صفواف.
وفيو: ))من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلة، ومن صبلىن بعد العشاء  

 كن كمثلهن من ليلة القدر(( طس عن البراء.
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 وفيو: ))من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعده لم تمسو النار(( ابن جرير عن أـ حبيبة.
 وفيو: ))ليس شيء بعد صبلة الليل إال أربع ركعات قبل الظهر (( ؾ في تاريخيو عن أبي أيوب.



وفيو: ))أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء(( د، ت، في 
 ، وابن خزيمة عن أبي أيوب. مائيل، ىالش

وفيو: ))أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر(( طس 
 عن أنس.

 وفيو: ))من صلى قبل الظهر أربعاً غفر لو ذنوبو يومو ذلك(( خط عن أنس.
ليس من شيء إال وىو وفيو: ))أربع قبل الظهر بعد الزواؿ تحسب بمثلهن من صبلة السحر و 

 يسبح اهلل تلك الساعة(( ت عن عمر.
وفيو:))أربع ركعات تركعهن حين تزوؿ الشمس عن كبد السماء تعدؿ إحياء ليلة في يـو حراـ 

 من شهر حراـ(( أبو الشيخ في الثواب عن حذيفة.
 وفيو: ))صبلة الهجير من صبلة الليل (( ابن نصر، طب عن عبد الرحمن بن عوؼ.

)ساعات السبحة حين تزوؿ الشمس عن كبد السماء، وىي صبلة المخبتين وأفضلها وفيو: )
 في شدة الحر(( ابن عساكر عن عوؼ بن مالك.

وفيو: ))ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق اهلل إال يسبح اهلل بحمد إال ما كاف من 
 الشياطين وأعتى بني آدـ(( ابن السني، حل عن عمرو بن عبسة.

بن عمر قاؿ: صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين قبل الظهر،  وعن عبد اهلل
وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق 

 عليو.
وعن البراء بن عازب قاؿ: سافرت مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم تسعة عشر سفراً لم أره 

 عتين قبل الظهر، أخرجو الحاكم في المستدرؾ.ترؾ الرك
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وندب الدعاء في ذلك الوقت لما أخرجو ابن عدي في كاملو عن ابن أبي أوفى عنو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم ))إذا فاءت األفياء وىبت األرواح فاسألوا اهلل حوائجكم فإنها ساعة 

 األوابين((. انتهى.
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 المسلمين بعد إنفاؽ مافيو صبلة في بيت ماؿ
قاؿ في حلية األولياء: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، 

ثنا وىب بن إسماعيل، ثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب 
من صفراء وبيضاء،  قاؿ: جاءه ابن النباح فقاؿ: يا أمير المؤمنين امتؤل بيت ماؿ المسلمين

فقاؿ: اهلل أكبر، فقاـ متوكئاً على ابن النباح حتى قاـ على بيت ماؿ المسلمين فقاؿ: ىذا 
جناي وخياره فيو وكل جاف يده إلى فيو، يابن النباح علي بأشياع الكوفة قاؿ: فنودي في الناس 

يري ىا وىا، فأعطى جميع ما في بيت ماؿ المسلمين، وىو يقوؿ: ياصفراء ويابيضاء غري غ
 حتى ما بقي منو دينار وال درىم، ثم أمر بنضحو وصلى فيو ركعتين.

وفي الحلية: أيضاً عن مجمع التيمي قاؿ: كاف علي يكنس بيت الماؿ ويصلي فيو يتخذه 
 مسجداً رجاء أف يشهد لو يـو القيامة.

اؿ: كاف وفي مناقب أمير المؤمنين: للحافظ محمد بن سليماف الكوفي عن مجمع التيمي ق
علي يقسم ما في بيت الماؿ كل جمعة ويكنسو ثم يصلي فيو ركعتين ويقوؿ ليشهد لي يـو 

 القيامة.
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 صبلة قبل صبلة العصر
 أخرج أبو داود عن علي كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي قبل العصر ركعتين.

وسلم يصلي قبل العصر أربع وعن علي رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ركعات يفصل بينهما بالتسليم على المبلئكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه 

 الترمذي.
وعنو رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو 

 داود.
 عليو وآلو وسلم قاؿ: ))رحم اهلل امرًأ صلى وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل

 قبل العصر أربعاً(( رواه أبو داود والترمذي.
وفي كنز العماؿ: عن الفرات بن سلماف قاؿ: قاؿ علي: أال يقـو أحدكم فيصلي أربع ركعات 

قبل العصر ويقوؿ فيهن ما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))تم نورؾ فهديت 
الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدؾ فأعطيت فلك الحمد، ربنا فلك 

وجهك أكـر الوجوه، وجاىك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأىناىا، تطاع ربنا فتشكر، 



وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل 
  يبلغ مدحتك قوؿ قائل(( ع.التوبة، وال يجزي بآالئك أحد، وال

وفيو: عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو قاؿ: رحم اهلل من صلى قبل العصر أربعاً، ابن 
 جرير.

وفيو: عنو رضي اهلل عنو أوصاني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بثبلث ال أدعهن ما 
 جار.حييت أف أصلي قبل العصر أربعاً، فلست بتاركهن ما حييت. ابن الن

 وفيو: ))من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر اهلل لو مغفرة عزماً(( أبو نعيم عن أبي ىريرة.
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 وفيو: ))من صلى أربع ركعات قبل العصر حـر اهلل بدنو على النار(( طب عن أـ سلمة.
 .وفيو: ))من صلى أربع ركعات قبل العصر حـر اهلل لحمو على النار(( ابن النجار عن علي

وفيو: ))ال تزاؿ أمتي يصلوف ىذه األربع ركعات قبل العصر حتى تمشي في األرض مغفوراً لها 
 حتماً(( طس عن علي.
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 صبلة قبل صبلة المغرب
عن عبد اهلل المزني عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل 

 مسنده وفي رواية: ))لمن شاء((.المغرب ركعتين(( رواه أبو داود وأحمد في 
وعن عبد اهلل بن مغفل عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))صلوا قبل المغرب (( قاؿ 

 في الثالثة: ))لمن شاء(( رواه البخاري.
وعن أنس قاؿ: كنا نصلي على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين بعد غروب 

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صبلىا قاؿ: كاف يرانا الشمس قبل المغرب فقيل: أ
 نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم.

وعن أنس أيضاً قاؿ: كنا بالمدينة فإذا أذف المؤذف لصبلة المغرب ابتدروا السواري فركعوا 
ن ركعتين حتى إف الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أف الصبلة قد صليت من كثرة م

 يصليهما. رواه مسلم.
وفي الحلية: عن ثابت عن أنس بن مالك قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يخرج 



 علينا وقد نودي بالمغرب ونحن نصلي ركعتين فبل يأمرنا وال ينهانا.
وفيها عن ثابت عن أنس قاؿ: كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا أذف 

غرب يبتدروف السواري فيصلوف ركعتين على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو المؤذف للم
 وسلم.
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 صبلة القدـو من السفر
ثبت أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا قدـ من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أف 

 يجلس.
و قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضواف اهلل تعالى وسبلمو علي

 اهلل عليو وآلو وسلم إذا قدـ من سفر صلى.
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: كنت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في 

 سفر فلما قدمنا المدينة قاؿ: ))ادخل المسجد فصل ركعتين ((.
 عليو وآلو وسلم إذا نزؿ منزاًل في وفي حديث فضالة بن عبيد قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل

 سفر أو دخل بيتو لم يجلس حتى يصلي ركعتين.
وفي حلية األولياء: عن أبي ثعلبة الخشني قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من غزاة 

فدخل المسجد فصلى فيو ركعتين، وكاف يعجبو إذا قدـ أف يدخل المسجد فيصلي فيو ركعتين، 
طمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجو، واستقبلتو فاطمة، وجعلت تقبل وجهو وعينيو ثم خرج فأتى فا

وتبكي، فقاؿ لها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما يبكيك؟(( قالت: )أراؾ قد شحب 
لونك( فقاؿ لها:))يا فاطمة إف اهلل عزوجل بعث أباؾ بأمر لم يبق على ظهر األرض بيت مدر 

 عزّّ أو ذؿّّ يبلغ حيث بلغ الليل والنهار((. وال شعر إال دخلو بو
وعن كعب بن مالك: أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف اليقدـ من سفره إال نهارًا في 

 الضحى، فإذا قدـ بدأ بالمسجد فصلى فيو ركعتين، ثم يقعد فيو. أخرجو ابن جرير.
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عليو وآلو وسلم إذا أراد أف يخرج إلى  وأخرج عن ابن عباس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل
سفر قاؿ: ))اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األىل، اللهم إني أعوذ بك من 



الضيعة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا األرض وىوف علينا السفر(( فإذا أراد 
قاؿ: ))توباً لربنا أوباً اليغادر حوباً الرجوع قاؿ: ))آيبوف تائبوف لربنا حامدوف(( وإذا دخل بيتو 

(( وفي لفظ فإذا كاف يـو يدخل المدينة قاؿ: ))توباً إلى ربنا توباً اليغادر عليو منا حوباً(( وقد 
 تقدـ في صبلة العـز على السفر بعض األدعية.
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 صبلة قبل صبلة الجمعة
أتى يـو الجمعة فصلى ما قدر لو ثم  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من اغتسل ثم

أنصت حتى يفرغ اإلماـ من خطبتو ثم يصلي معو غفر لو مابينو وبين الجمعة األخرى وفضل(( 
 رواه مسلم.

وعن ابن عباس: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يركع قبل الجمعة أربعاً ال يفصل في 
 شيء منهن. أخرجو ابن ماجة.

و وآلو وسلم: أنو كاف يركع قبل الجمعة أربعاً وبعدىا أربعاً، وفي بعض وعنو صلى اهلل علي
 الروايات: ))إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً ((.

وفي كنز العماؿ: ))من كاف مصلياً فليصل قبلها أربعاً وبعدىا أربعاً(( أخرجو ابن النجار عن أبي 
 ىريرة.

ن اغتسل يـو الجمعة فأحسن غسلو، ثم مس وعن سلماف عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))م
من طيب بيتو، وأدىن من دىنو، ولبس من ثيابو، ثم أتى الجمعة فبل يفرؽ بين اثنين، وصلى ما  

 كتب لو، فإذا خرج اإلماـ أنصت ثم استمع غفر لو ما بينو وبين الجمعة األخرى((.
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 صبلة القياـ
سنده إلى عبد الرحمن بن عوؼ رضي اهلل عنو قاؿ: أقبل أخرج اإلماـ المرشد باهلل في أماليو: ب

رمضاف فقاؿ نبي اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف رمضاف شهر افترض اهلل عزوجل صيامو 
وإني سننت للمسلمين قيامو فمن صامو وقامو إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبو كيـو ولدتو 

 أمو((.
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من صاـ رمضاف إيماناً وفيها: عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ 



واحتساباً غفر لو ماتقدـ من ذنبو وما تأخر ومن قاـ ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ 
 من ذنبو((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف اهلل فرض عليكم صياـ رمضاف وسننت لكم قيامو فمن 
 واحتساباً غفر لو ما تقدـ من ذنبو((، رواه أىل السنن.صامو وقامو إيماناً 

وأخرج مسلم: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يرغب في قياـ رمضاف من غير أف 
 يأمرىم فيو بعزيمة فيقوؿ: ))من قاـ رمضاف إيماناً واحتساباً غفر لو ماتقدـ من ذنبو((.

))أتاكم رمضاف شهر بركة يغشاكم اهلل فيو  وأخرج النسائي: عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم
فيحط فيو الخطايا، ويستجيب فيو الدعاء ينظر اهلل تعالى إلى تنافسكم فيو، ويباىي بكم 

 مبلئكتو، فأروا اهلل من أنفسكم خيراً فإف الشقي من حـر فيو رحمة اهلل عزوجل((.
يامو، فمن صامو وقامو وفي كنز العماؿ: ))إف اهلل تعالى فرض صياـ رمضاف، وسننت لكم ق

 إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبو كيـو ولدتو أمو(( حم، ت عن عبد الرحمن بن عوؼ.
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وفيو: ))إف اهلل قد افترض عليكم صياـ رمضاف، وسننت لكم قيامو، فمن صامو وقامو إيماناً 
 واحتساباً ويقيناً كاف كفارة لما مضى(( ف، ىب عن عبد الرحمن بن عوؼ.

وفيو أيضاً: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا قاـ من الليل فاستفتح صبلتو كبر ثم 
قاؿ: ))سبحانك اللهم وبحمدؾ وتبارؾ اسمك وتعالى جدؾ وال إلو غيرؾ(( ثم يهلل ثبلثاً 

 ويكبر ثبلثاً، ثم يقوؿ: ))أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم(( عب.
شد باهلل: من حديث أنس بن مالك موقوفاً ))ومن قاـ ليلة من شهر رمضاف كاف وفي أمالي المر 

لو مثل أجر ليلة القدر، ومن قاـ ليلة القدر كانت صبلة ليلتو تلك ثبلثة وثمانين سنة وأربعة 
أشهر(( يعني عبادة وكاف المسلموف أما النهار فصياـ وتسبيح وصدقة، وأما الليل فتبلوة الوحي 

 ياـ.والسجود والق
وفي األمالي: أيضاً عن محمد بن واسع صلوا بالليل لظلمة القبر، وصوموا النهار لحر يـو 

 النشور، تصدقوا يذىب عنكم نوائب الدىر.
وفي حلية األولياء: عن ابن عباس قاؿ: ذكر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قياـ الليل وفاضت 

 [.16َضاِجِع {]السجدة:عيناه فقرأ }تَػَتَجاَفى ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلمَ 
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 قياـ ليلتي العيد
أخرج اإلماـ المرشد باهلل في أماليو وابن ماجة في سننو: عن أبي أمامة الباىلي ))من قاـ ليلتي 

 العيد إيماناً واحتساباً لم يمت قلبو حين تموت القلوب((.
م يمت قلبو يـو تموت وعن عبادة بن الصامت يرفعو ))من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى ل

 القلوب((.
وفي كنز العماؿ: ))من أحيا ليلة العيدين ، وليلة النصف من شعباف لم يمت قلبو يـو تموت 

 القلوب((، الحسن بن سفياف عن أبي كردوس عن أبيو.
وفيو: ))من صلى ليلة الفطر واألضحى لم يمت قلبو يـو تموت القلوب(( طس عن عبادة بن 

 الصامت.
 ، عن أبي أمامة.  ن قاـ ليلتي العيدين محتسباً هلل لم يمت قلبو يـو تموت القلوب(( ىوفيو: ))م

وفي أمالي المرشد باهلل: عن عطاء الخراساني قاؿ: خمس لياؿ من أقامهن: أوؿ ليلة من رجب 
يقومها ويصبح صائماً، وليلة النصف من شعباف يقومها ويصبح صائماً، وليلة الفطر يقومها 

ًا، وليلة األضحى يقومها ويصبح مفطرًا، وليلة عاشورا يقومها ويصبح صائماً كتب ويصبح مفطر 
 اهلل لو أجر شهيد في حياتو وبعد مماتو.
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 قياـ ليالي عشر ذي الحجة
[ عن ابن عباس رضي اهلل 28قاؿ اهلل تعالى:}َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو ِفي َأيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت {]الحج:

 ياـ المعلومات أياـ العشر.عنهما األ
وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))ما العمل 
في أياـ أفضل منها في ىذه (( قالوا: وال الجهاد في سبيل اهلل؟ قاؿ: ))وال الجهاد في سبيل 

 اهلل إال رجل خرج يخاطر بنفسو ومالو فلم يرجع بشيء((.
ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ما من أياـ أحب إلى اهلل أف يتعبد لو وعن أبي 

فيها من عشر ذي الحجة يعدؿ صياـ كل يـو منها بصياـ سنة، وقياـ كل ليلة منها بقياـ ليلة 
 القدر(( أخرجو الترمذي.

عليو وآلو وسلم: ))ما  وفي حلية األولياء: عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
من أياـٍ العمل فيها أحب إلى اهلل من أياـ العشر(( قالوا: يارسوؿ اهلل وال الجهاد في سبيل اهلل؟ 

قاؿ: ))وال الجهاد في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسو ومالو ثم لم يرجع حتى تخرج مهجة 



 نفسو((.
يمت قلبو يـو تموت القلوب(( وفي كنز العماؿ: ))من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى لم 

 )طب( عن عبادة بن الصامت.
وفيو: ))من أحيا الليالي األربع وجبت لو الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة 

 الفطر(( ابن عساكر عن معاذ.
 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))خير الدعاء دعاء يـو عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيوف

 من قبلي: ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير((.
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وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من أياـ أعظم عند اهلل وال 
لتحميد(( أحب إليو العمل فيهن من ىذه األياـ العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وا

 أخرجو أحمد.
وفي أمالي اإلماـ المرشد باهلل: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم: ))ما من أياـ أعظم عند اهلل وال أحب إليو العمل فيهن من ىذه العشر، 
 فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير((.

عباس أيضاً عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من أياـ الدنيا العمل فيها أفضل وفيها: عن ابن 
من أياـ العشر(( فقاؿ: رجل وال مثلها في سبيل اهلل؟ ثبلث مرات فقاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم في الثالثة: ))إال أف ال يرجع((.
و وآلو وسلم ))ما من أياـٍ العمل الصالح وفيها: عنو رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

يعمل فيها أحب إلى اهلل من ىذه األياـ(( يعني أياـ العشر، قاؿ: وال الجهاد في سبيل اهلل؟ 
 قاؿ: ))وال الجهاد في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسو ومالو فلم يرجع بشيء((.

ي العشر التي أتمها اهلل وعن مجاىد ليس عمل في ليالي السنة أفضل منو في ليالي العشر وى
 تعالى لو.

 وفي حلية األولياء: عن عطاء الخراساني إف اسطعت أف تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل.
وفي علـو الحديث: عن أنس كاف يقاؿ في أياـ العشر كل يـو ألف يـو ويـو عرفة عشرة اآلؼ 

، يعني في الفضل.  يـو
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 صبلة الكسوؼ والخسوؼ
وؼ بمعنى واحد، وقيل كسفت الشمس وخسف القمر، وقيل الكسوؼ حين والكسوؼ والخس

يبقى منهما شيء والخسوؼ حين تختفي، وقيل غير ذلك، قاؿ اهلل تعالى:}َوِمْن آيَاتِِو اللَّْيُل 
َخَلَقُهنَّ ِإْف ُكْنُتْم ِإيَّاُه  َوالنػََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر الَ َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َواَل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّو الَِّذي

َهاِر َوُىْم الَ َيْسَأُمو  َف تَػْعُبُدوَف ، فَِإِف اْسَتْكبَػُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَّْك ُيَسبُّْحوَف َلُو بِاللَّْيِل َوالنػَّ
 [.37،38{]فصلت:

ند وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن زيد بن علي عن آبائو عن علي قاؿ: كاف جبريل ع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذات ليلة إذ انكسف القمر فقاؿ: رسوؿ اهلل: ))يا جبريل 

ماىذا ؟(( قاؿ: أما إنو أطوع هلل منكم، أما إنو لم يعص ربو منذ خلقو وىذه آية وعبرة فقاؿ 
رسوؿ اهلل: ))يا جبريل فما ينبغي عنده؟ وما أفضل ما يكوف من العمل يا جبريل؟(( قاؿ: 

 الصبلة وقراءة القرآف.
وفي المسند: عن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ قاؿ: سألت رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أفضل ما يكوف من العمل في كسوؼ الشمس والقمر فقاؿ 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الصبلة وقراءة القرآف ((.
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ن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ أنو كاف إذا صلى بالناس صبلة وفيو: ع
الكسوؼ بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآف يجهر بالقرآءة ليبلً كاف أونهارًا، ثم يركع 

نحواً مما قرأ، ثم يرفع رأسو من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك خمس مرات، فإذا رفع رأسو من 
خامس قاؿ: سمع اهلل لمن حمده، فإذا قاـ لم يقرأ بعد، ثم يكبر فيسجد سجدتين، الركوع ال

ثم يرفع رأسو فيفعل في الثانية كما فعل في األولى يكبر كلما رفع رأسو من الركوع في األربع 
 ويقوؿ : سمع اهلل لمن حمده في الخامسة وال يقرأ بعد الركوع الخامس.

إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل عزوجل الينكسفاف وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))
لموت أحد وال لحياتو، فإذا رأيتموىما فادعوا اهلل تعالى وصلوا حتى ينجلي(( رواه البخاري 

 ومسلم.
وفي كنز العماؿ: ))إف الشمس والقمر ال ينكسفاف لموت أحد وال لحياتو، ولكنهما آيتاف من 

، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا كأحدث صبلة مكتوبة آيات اهلل يخوؼ اهلل بهما عباده
 صليتموىا(( ف، عن ببلؿ، حم، د، ف، ؾ عن قبيصة ابن مخارؽ الهبللي.



وفيو: ))أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل ال يخسفاف لموت أحد وال لحياتو، 
وقد رأيت منكم سبعين ألفاً فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصبلة والصدقة، وإلى ذكر اهلل، 

 يدخلوف الجنة بغير حساب مثل صورة القمر ليلة البدر(( طب عن أسماء بنت أبي بكر.
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وفيو: ))إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل اليخسفاف لموت أحد وال لحياتو، فإذا رأيتم 
مقامك ىذا ثم رأيناؾ تكعكعت،  ذلك فاذكروا اهلل(( قالوا: يارسوؿ اهلل رأيناؾ تناولت شيئاً في

فقاؿ: ))إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودًا، ولو أصبتو ألكلتم منو مابقيت الدنيا، ورأيت 
النار فلم أرى منظراً كاليـو قط أفظع، ورأيت أكثر أىلها النساء(( قالوا: ِبم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

ير ويكفرف اإلحساف ولو أحسنت إلى ))بكفرىن(( قيل: أيكفرف باهلل؟ قاؿ: ))يكفرف العش
إحداىن الدىر كلو ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيرًا قط(( حم، ـ، ف، حب وابن 

 جرير عن ابن عباس.
وعن جابر بن عبد اهلل عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))يا أيها الناس إف الشمس والقمر آيتاف 

ر، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي، من آيات اهلل، وإنهما ال ينكسفاف لموت بش
إنو ليس من شيء توعدونو إال وقد رأيتو في صبلتي ىذه، ولقد جيء بالنار حين رأيتموني 

تأخرت مخافة أف يصيبني من لفحها، حتى قلت: يا رب وأنا فيهم، ورأيت صاحب المحجن 
إنما تعلق بمحجني، وإف غفل يجر قصبة في النار كاف يسرؽ الحاج بمحجنو فإف فطن لو قاؿ: 

عنو ذىب بو، حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من 
خشاش األرض حتى ماتت جوعاً، وجيء بالجنة فذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في 

عل(( أخرجو مقامي فمددت يدي وأنا أريد أف أتناوؿ من ثمرىا لتنظروا إليو ثم بدا لي أف ال أف
 مسلم.
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وفي رواية: ))ما رأيتم من شيء في الدنيا لو لوف والنبئتم بو في الجنة وال في النار إال قد صور 
 لي من قبل ىذا الجدار منذ صليت لكم صبلتي ىذه فنظرت إليو مصورًا في جدار المسجد((.

آلو وسلم فصلى ست وعن جابر قاؿ: كسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
 ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد وأبو داود.



وعن ابن عباس عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو صلى في كسوؼ فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، 
 ثم قرأ ثم ركع واألخرى مثلها. راوه الترمذي.

وسلم  وعن النعماف بن بشير قاؿ: كسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأؿ عنها حتى انجلت الشمس، أخرجو أبو داود وأحمد 

 والنسائي والحاكم.
وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب قاؿ: كسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم وإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى بهم فقرأ سورة من الطواؿ وركع 

س ركعات، ثم سجد سجدتين، ثم قاـ في الثانية فقرأ سورة من الطواؿ وركع خمس ركعات، خم
 ثم سجد سجدتين، ثم جلس كما ىو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها.

وعن ابن أبي ليلى قاؿ: انكسفت الشمس فقاـ علي عليو السبلـ فركع خمس ركعات 
م سلم ثم قاؿ: ما صبلىا أحد بعد رسوؿ اهلل وسجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ث

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم غيري.
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وفي البخاري ومسلم: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى المسجد فقاـ فكبر 

ه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً طويبلً ىو أدنى من القراءة األولى، ثم وصف الناس وراء
رفع رأسو فقاؿ: سمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قاـ فاقترأ قراءة طويلة ىي أدنى من 
القراءة األولى، ثم كبر فركع ركوعاً ىو أدنى من الركوع األوؿ، ثم قاؿ سمع اهلل لمن حمده ربنا 

الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة األخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع  ولك
سجدات وانجلت الشمس قبل أف ينصرؼ، ثم قاـ فخطب الناس فأثنى على اهلل بما ىو أىلو 
ثم قاؿ: ))إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل عزوجل ال ينخسفاف لموت أحد وال لحياتو، 

 وا إلى الصبلة((.فإذا رأيتموىا فافزع
وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن اإلماـ القاسم بن إبراىيم قد اختلف فيها يعني صبلة 

 الكسوؼ وكلّّ جائز إف شاء اهلل تعالى.
 ذكر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو صلى ست ركعات في أربع سجدات.

قيل إنو صلى في الكسوؼ  وذكر أنو صلى في الكسوؼ عشر ركعات في أربع سجدات وقد
 عشر ركعات في أربع سجدات، وقد قيل يصلي ركعتين ركعتين حتى يتجلى، والكل جائز.
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 صبلة الكفاية
ذكر الفقية العبلمة الشهيد حميد المحلي الوادعي الهمداني في الحدائق الوردية عن اإلماـ 

لكثير من أىل أرض فارس، وىو الناصر الحسن بن علي األطروش وىو الذي أسلم على يده ا
ممن يهتدى ويقتدى بو من أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ: اتصل بعد 

ذلك عليو السبلـ ما عـز عليو أحمد بن إسماعيل والي خراساف من بروزه من بخارى بجيشو 
بقى بالديلم شجرة وقضو وقضيضو قاصداً طبرستاف، ومتوجهاً إلى حربو، وأظهر أنو يخربها وال ي

إال قلعها لما جرى على عسكره، واشتغل قلبو وقلب أوليائو بذلك اشتغاالً عظيماً، فلما كاف 
ذات يـو من األياـ خرج اإلماـ إلى مجلسو وقاؿ: قد كفيتم أمر ىذا الرجل فقد وجهت إليو 

تهم؟ فقاؿ: جيشاً يكتفى بهم في دفعو، فقالوا: أيها اإلماـ ومن أين ىذا الجيش؟ومتى أنفذ
صليت البارحة ركعتين ودعوت اهلل فلما كاف بعد أياـ ورد الخبر بأف غلمانو قتلوه وكفي رضي 

 اهلل عنو أمره.
وروى بعض العلماء فقاؿ: صبلة الكفاية أربع ركعات بتسليمتين تقرأ في األولى الفاتحة وآية 

ثانية الفاتحة وآية الكرسي مرتين الكرسي مرة مرة و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { عشر مرات، وفي ال
مرتين و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ عشرين مرة، وفي الثالثة الفاتحة وآية الكرسي ثبلث مرات و}ُقْل 
ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ ثبلثين مرة، وفي الرابعة الفاتحة وآية الكرسي أربع مرات و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد{ 

عد الصبلة على النبي وآلو: اللهم يا كافي من في السماوات أربعين مرة ثم تسجد، وتقوؿ ب
 واألرض اكفني شر فبلف بن فبلف. انتهى. واهلل أعلم.
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[ ودعاء 137ويحسن ترديد اآلية المباركة: }َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّو َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم {]البقرة:
وترديد دعاء اإلماـ الشافعي للكفاية من األعداء وىو:  اإلماـ زين العابدين في دفع كيد األعداء

 اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت بو المقادير، وقيل: إنو مجرب.
وعن بعضهم في صبلة الكفاية ركعتاف في كل ركعة الفاتحة و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { خمس مرات 

يا شديد المحاؿ، يا ذا القوة والقدر خمس مرات، ثم يقوؿ في آخرىا: يا شديد القوى، 
والجبلؿ، يا ذا العزة والسلطاف، أذللت جميع مخلوقاتك، اكفني ما أخاؼ وأحذر، يقولها 

 ثبلثاً ثم يتشهد ويسلم.



قلت: وأي دعاء يدعو بو المسلم يستجاب لو مالم يكن إثماً أو قطيعة رحم، فاهلل جل وعبل مع 
فهو سبحانو وتعالى يستجيب دعوة المضطر إذا عبده في كل وقت أقرب إليو من حبل الوريد، 

[ ويقوؿ 62دعاه قاؿ اهلل تعالى }َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء {]النمل:
الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ثبلث دعوات ال ترد، دعوة الوالد على ولده، 

 اإلماـ على رعيتو(( أو كما قاؿ. ودعوة المظلـو على من ظلمو، ودعوة
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 صبلة كفارة كل لحاء
 وفي كنز العماؿ: )تكفير كل لحاء ركعتاف( طب عن أبي أمامة.
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 صبلة الليل
قاؿ اهلل تعالى: }َكانُوا قَِليبلً ِمَن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف ، َوبِاأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف 

[، وقاؿ تعالى:}تَػَتَجاَفى ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف رَبػَُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا 17،18{]الذاريات:
َناُىْم يُنِفُقوَف{]السجدة: [، وقاؿ تعالى: }لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَاِئَمٌة 16َوِممَّا َرزَقػْ

ُلوَف آيَاِت اللَِّو آنَاَء اللَّْيِل  [، وقاؿ تعالى: }َوِمَن اللَّْيِل 113َوُىْم َيْسُجُدوَف {]آؿ عمراف:يَػتػْ
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا{]اإلسراء:  [.79فَػتػََهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْف يَػبػْ

وفي مسند اإلماـ زيد بن علي: عن علي عليو السبلـ قاؿ: من صلى من الليل ثماف ركعات فتح 
 نية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.اهلل لو ثما

وروى اإلماـ أحمد بن عيسى في أماليو: عن سلماف قاؿ: سمعُت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))من صلى 
ثماف ركعات من الليل والوتر يداـو عليهن حتى يلقى اهلل بهن فتح اهلل لو اثنى عشر باباً من 

 الجنة يدخل من أيها شاء(( وأخرجو اإلماـ أبو طالب.
يو: عن حساف بن عطية قاؿ: قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ وعلى آلو: ))صبلة ركعتين في وف

 جوؼ الليل اآلخر أفضل من الدنيا وما فيها ولوال أف أشق على أمتي لفرضتهما عليهم((.
وفي مجمع الزوائد: عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي 

 تطوع ثماف ركعات ومن النهار ثنتي عشرة ركعة((.من الليل ال
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وفي أمالي اإلماـ أبي طالب: عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم: ))من كثرت صبلتو بالليل حسن وجهو بالنهار((.

))إف أفضل  ومنها: عن جندب بن سفياف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
الصبلة بعد صبلة الفريضة الصبلة في جوؼ الليل، وإف أفضل الصـو بعد صـو شهر رمضاف 

.))  صـو شهر اهلل الذي تدعونو المحـر
ومنها: عن ببلؿ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عليكم بقياـ الليل فإنو دأب 

، وتكفير للسيئات، ومنهاة للظلم، ومطردة لداعي الصالحين قبلكم، وإف قياـ الليل قربة إلى اهلل
 الحسد((، وفي رواية ))مطردة للداء عن الجسد((.

وفي شمس األخبار للقرشي: عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف المصلي ليقرع باب 
 الملك، وأنو من يديم قرع الباب يوشك أف يفتح لو((.

آلو وسلم ))صبلة الليل سراج لصاحبها في ظلمة وفيها: عن أنس عن النبي صلى اهلل عليو و 
القبر، وقوؿ الإلو إال اهلل تطرد الشيطاف عن صاحبها، وصلة الرحم تثبت المودة في قلب 

 صاحبها((.
وفي البخاري: عن عائشة كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي من الليل ثبلث 

ة عنها كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وفي رواي
 يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فتلك ثبلث عشرة.

وعن ابن عباس قاؿ: بت عند خالتي ميمونة فقاـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي من 
ركعة بقدر}يَاَأيػَُّها اْلُمزَّمُّْل الليل وصلى ثبلث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر حزرت قيامو في كل 

 [.1{]المزمل:
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وعن جابر، قالت أـ سليماف بن داود لسليماف: يا بني ال تكثر النـو بالليل فإف كثرة النـو 
 بالليل تترؾ اإلنساف فقيراً يـو القيامة.

إذا فاتو من وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن أبي جعفر قاؿ: كاف أبي عليُّ بن الحسين 
صبلة الليل صبله بالنهار ويقوؿ: يابني إنو ليس عليكم بواجب لكن أحب لمن عود نفسو 

 منكم شيئاً من الخير أف يدـو عليو فإف اهلل اليعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء.



وعن ابن عمر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صبلة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم 
ى ركعة واحدة توتر لو ما قد صلى(( أخرجو مالك وأحمد في مسنده والبخاري الصبح صل

 ومسلم وعبد الرزاؽ في مسنده.
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وفي كنز العماؿ: عن ابن عباس قاؿ: أردت أف أعرؼ صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
تنحيت عن الشيخ  وسلم من الليل فسألتو عن ليلتو فقيل لميمونة الهبللية فأتيتها، فقلت: إني

ففرشت لي بجانب الحجرة، فلما صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأصحابو صبلة 
العشاء اآلخرة دخل إلى منزلو فحس حسي فقاؿ: ))يا ميمونة من ضيفك ؟(( قالت: ابن عمك 

شو فلما  يا رسوؿ اهلل عبد اهلل بن عباس قاؿ: فآوى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى فرا
كاف في جوؼ الليل خرج إلى الحجرة، فقلب في أفق السماء وجهو ثم قاؿ: ))نامت العيوف 
(( ثم رجع إلى فراشو، فلما كاف في ثلث الليل اآلخر خرج إلى  وغارت النجـو وأنت حي قيـو
الحجرة فقلب في أفق السماء وجهو وقاؿ: ))نامت العيوف وغارت النجـو واهلل حي قيـو ((، 

د إلى قربة في ناحية الحجرة فحل شناقها ثم توضأ، فأسبغ وضوءه، ثم قاـ إلى مصبله ثم عم
فكبر وقاـ، حتى قلت: لن يركع، ثم ركع، فقلت: لن يرفع، ثم رفع صلبو، ثم سجد، فقلت: لن 
، ثم قاـ فصلى ثماف ركعات،   يرفع رأسو، ثم جلس، فقلت: لن يعود، ثم سجد، فقلت: لن يقـو

قبلها يفصل في كل ثنتين بالتسليم، وصلى ثبلثاً أوتر بهن بعد االثنتين وقاـ  كل ركعة دوف التي
في الواحدة األولى فلما ركع الركعة األخيرة، فاعتدؿ قائماً من ركوعو قنت فقاؿ: ))اللهم إني 

أسألك رحمة من عندؾ تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، 
ي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، وأسألك وتحفظ بها غيبت

 إيماناً ال يرتد، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة من عندؾ أناؿ بها شرؼ كرامتك في
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الدنيا واآلخرة، أسألك الفوز عند القضاء، ومنازؿ الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة األنبياء، 
، اللهم إني أسألك يا قاضي األمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور إنك سميع الدعاء

أف تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ودعوة الثبور، اللهم ما قصر عنو عملي ولم 
تبلغو مسألتي من خير وعدتو أحداً من خلقك أو أنت معطيو أحداً من عبادؾ الصالحين 



العالمين، اللهم اجعلنا ىداة مهتدين، غير ضالين وال مضلين،  فأسألك وأرغب إليك فيو يا رب
سلماً ألوليائك، وحرباً ألعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم 

إني أسألك بوجهك الكريم ذي الجبلؿ الشديد األمَن يـو الوعيد، والجنة يـو الخلود، مع 
ك رحيم ودود، إنك تفعل ما تريد، اللهم ىذا الدعاء المقربين الشهود، الموفين بالعهود، إن

وعليك اإلجابة، وىذا الجهد وعليك التكبلف، وال حوؿ وال قوة إال بك، اللهم اجعل لي نورًا 
في سمعي وبصري ومخي وعظمي وشعري وبشري ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 

وزدني نورًا، ثم قاؿ: سبحاف من لبس العز شمالي، اللهم أعطني نوراً وزدني نورًا، وزدني نورًا، 
وقاؿ بو، سبحاف الذي تعطف بالمجد وتكـر بو، سبحاف من ال ينبغي التسبيح إال لو، سبحاف 

من أحصى كل شيء بعلمو، سبحاف ذي الفضل والطوؿ، سبحاف ذي المن والنعم، سبحاف ذي 
(( ثم سجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ف كاف فراغو من وتره وقت القدرة والكـر

 ركعتي الفجر فركع في منزلو، ثم خرج فصلى بأصحابو صبلة الصبح. ؾ.
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وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صبلة الليل مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتباءس 
 وتمسكن وتقنع بيديك وتقوؿ: اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهو خداج((.

 عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أفضل الصبلة نصف الليل وقليل فاعلو((. وعن أبي ذر
وعن الحسن مرسبلً عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صلوا من الليل ولو أربعاً صلوا ولو ركعتين 
فمامن أىل بيت تعرؼ لهم صبلة من الليل إال ناداىم مناد يا أىل البيت قوموا لصبلتكم(( ابن 

 امع الصغير.نصر، ىب من الج
وعن أبي الدرداء عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من أتى فراشو وىو ينوي أف يقـو يصلي من 

 الليل فغلبتو عينو حتى يصبح كتب لو ما نوى وكاف نومو صدقة عليو من ربو((.
وعن أبي ىريرة قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أي الصبلة أفضل بعد 

ؿ: ))الصبلة في جوؼ الليل (( قاؿ: فأي الصياـ أفضل بعد رمضاف؟ قاؿ: ))شهر المكتوبة؟ قا
(( أخرجو مسلم.  اهلل المحـر

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))عليكم بقياـ الليل فإنو دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم 
، ىق، عن ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلثم(( ف، ابن خزيمة ؾ، عن أبي أمامة، حم، ت، ؾ

ببلؿ بزيادة ))ومطردة للداء عن الجسد(( طب عن سلماف وابن السني عن جابر وابن عساكر 
 عن أبي الدرداء.



وفي حلية األولياء: عن مرة عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))فضل صبلة الليل على صبلة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العبلنية((.

وعن جابر كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي على راحلتو حيثما توجهت بو، فإذا أراد أف 
 يصلي المكتوبة نزؿ فاستقبل القبلة. حم، ؽ.
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وفي حلية األولياء: عن علي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أتاني جبريل فقاؿ: يا محمد عش 
ارقو، واعمل ما شئت فإنك مجزي بو، واعلم ماشئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مف

أف شرؼ المؤمن قيامو الليل، وعزه استغناؤه عن الناس(( وىو في الروض النضير من حديث 
 سهل بن سعد أخرجو الطبراني.

وفي مسند اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: صبلة الليل مثنى مثنى وصبلة النهار إف شئت 
 أربعاً وإف شئت مثنى.

جعفر بن محمد قاؿ: كاف أبي يصلي صبلة الليل على ظهر بعير ويوتر عليو ويقرأ في الوتر وعن 
 في كل ركعة}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد {.

وفي كتاب األحكاـ لئلماـ الهادي يحيى بن الحسين قاؿ: أحب لمن قدر وقوي وصح جسمو 
رأ في كل ركعة بما تيسر لو وشفى أف اليدع أف يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مثنى مثنى يق

من القرآف فإف في ذلك فضبًل عظيماً وخيراً كثيراً في الدنيا واآلخرة، وفي ذلك ما بلغنا عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من صلَّى ثماني ركعات في الليل سوى الوتر 

 من الجنة((. يداـو عليهن حتى يلقى اهلل بهن فتح اهلل عليو اثني عشر باباً 
وبلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))ركعتاف في نصف الليل اآلخر أفضل 

 من الدنيا وما فيها ولوال أف أشق على أمتي لفرضتهما عليهم((.
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قاؿ يحيى بن الحسين صلوات اهلل عليو: ما أحب لمن قوي على ذلك أف يدعو ولو على ظهر 
ميء إيماًء يكوف سجوده أخفض من ركوعو إف كاف في محمل حوؿ وجهو نحو القبلة، راحلتو يو 

وإف كاف على راحلتو صلى حيث توجهت راحلتو فأما إذا جاءت الفريضة فاألرض األرض إال 
من ببلء عظيم وخوؼ مانع جسيم، فإذا كاف ذلك فبل يكلف اهلل نفساً إال وسعها كما قاؿ اهلل 



[ يريد تبارؾ وتعالى بقولو : }ُوْسَعَها{ 286للَُّو نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها {]البقرة:تعالى}الَ ُيَكّلُف ا
طاقتها وما تستطيعو من أمورىا، وقد بلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف 

 يتطوع على ظهر راحلتو حيثماتوجهت بو. انتهى.
مد قاؿ: كاف أبي يصلي صبلة الليل على وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن جعفر بن مح

 ظهر بعير ويوتر عليو ويقرأ في الوتر في كل ركعة }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد {.
وفي حلية األولياء: عن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: 

ي شطر الليل ويناـ شطره الباقي ))أحب الصبلة إلى اهلل تعالى صبلة داود عليو السبلـ كاف يصل
 ويصلي ثلثيو ويناـ ثلثو((.

وفيها: أف كعب األحبار قاؿ: إف المبلئكة ينظروف من السماء إلى الذين يصلوف بالليل في 
.  بيوتهم كما تنظروف أنتم إلى النجـو
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الليل كبر ، ثم وفيها: عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أنو كاف إذا قاـ من 
قاؿ: اللهم لك الحمد أنت قياـ السماوات واألرض، ولك الحمد أنت نور السماوات 

واألرض، ولك الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق، 
ووعدؾ الحق، ولقاؤؾ حق والجنة حق، والنار حق، والشفاعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 

وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك آمنت، وعليك توكلت، 
المصير، رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما قدمت وما أخرت، أنت إلهي ال إلو إال 

 أنت(( والبن السني مثلو باختبلؼ يسير.
 وفيها: عن حساف بن عطية قاؿ: من أطاؿ قياـ الليل يهوف عليو طوؿ قياـ يـو القيامة.

ماؿ: عن عبد الرحمن بن سمرة قاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفي كنز الع
عن صومو فقاؿ: ))ثبلثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر (( وسألتو عن الصبلة بالليل فقاؿ: 

))ثماف ركعات وأوتر بثبلث ، قلت: ما يقرأ فيها؟قاؿ: }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى { و}ُقْل يَاَأيػَُّها 
 ْلَكاِفُروَف { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { كر، ز.ا

وفيو: أيضاً عن أبي مالك األشعري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىل من 
رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأتو، فإف غلبها النـو نضح في وجهها من الماء، ىل من امرأة 

لنـو نضحت في وجهو من الماء، فيقوماف فيذكراف اهلل تقـو من الليل فتوقظ زوجها فإف غلبو ا
 تعالى ساعة من الليل(( ابن جرير.
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وعن أبي سعيد رضي اهلل تعالى عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا أيقظ 
ه أبو داود الرجل أىلو من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات((روا

 والحاكم.
عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من استيقظ من الليل وأيقظ 

 أىلو فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين اهلل والذاكرات((.
وعن عائشة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا قاـ من الليل قاؿ: ال إلو إال أنت 

هم إني أستغفرؾ لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً وال تزغ قلبي بعد إذ سبحانك، الل
 ىديتني وىب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوىاب. الديلمي.

وفي كنز العماؿ: أيضاً ))مازاؿ جبريل يوصي بقياـ الليل حتى ظننت أف خيار أمتي لن يناموا من 
 الليل إال قليبًل(( الديلمي عن أنس.

 كعتاف في جوؼ الليل يكفراف الخطايا (( ؾ في تاريخو عن جابر.وفيو: ))ر 
وفيو: عن صفواف بن المعطل السلمي قاؿ: كنت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في 
سفر فرمقت صبلتو ليلة فصلى العشاء اآلخرة ثم ناـ، فلما كاف نصف الليل انتبو فتبل العشر 

م قاـ، ثم تسوؾ، ثم توضأ وصلى ركعتين، فبل أدري آيات آخر سورة آؿ عمراف، ثم ناـ، ث
أقيامو أـ ركوعو أـ سجوده كاف أطوؿ، ثم انصرؼ فناـ ثم استيقظ فتلى العشر آيات من آخر 
سورة آؿ عمراف، ثم قاـ، ثم تسوؾ، ثم قاـ فتوضأ وصلى ركعتين فبل أدري أقيامو أـ ركوعو أـ 

ل ذلك فلم يزؿ يفعل كما فعل أوؿ مرة، سجوده أطوؿ، ثم انصرؼ فناـ ثم استيقظ ففعل مث
 حتى صلى إحدى عشرة ركعة، كر.
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وفيو: عن أنس بن مالك قاؿ: قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى تورمت قدماه أو 
قاؿ: ساقاه فقيل لو: أليس قد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر؟ قاؿ: ))أفبل أكوف 

 .عبداً شكورا (( د
وفيو: أيضاً عن أنس قاؿ: تعبد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى صار كالشن البالي 
قالوا: يا رسوؿ اهلل ما يحملك على ىذا أليس قد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر؟! 

 قاؿ: ))بلى أفبل أكوف عبداً شكوراً ((.



ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن عائشة قالت: قا
))من كانت لو صبلة بليل فغلبو اهلل عليها بنـو كتب اهلل لو مثل أجر صبلتو وكاف نومو صدقة 

 تصدؽ اهلل بها عليو((.
وعن عائشة قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا قاـ من الليل يصلي افتتح 

 صبلتو بركعتين خفيفتين.
ي الدرداء أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من أتى فراشو وىو ينوي أف يقـو وعن أب

فيصلي من الليل فغلبتو عينو حتى يصبح كتب لو مانوى وكاف نومو صدقة من ربو(( أخرجو 
 النسائي وابن ماجة.

ليفتتح وعن أبي ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إذا قاـ أحدكم من الليل ف
 صبلتو بركعتين خفيفتين(.
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وفي الروض النضير: عن أبي ىريرة يعقد الشيطاف على قافية رأس أحدكم إذاىو ناـ ثبلث عقد 
يضرب على مكاف كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإف استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة، فإف 

طيب النفس وإال أصبح  توضأ انحلت عقدة، فإف صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً 
خبيث النفس كسبلف(( أخرجو مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وزاد بعد قولو: 
))طيب النفس قد أصاب خيرًا(( وبعد قولو: ))خبيث النفس لم يصب خيرًا((، وأورد ابن 

 خزيمة نحوه وزاد ))فحلوا عقد الشيطاف ولو بركعتين((.
اس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أشراؼ وفي الروض: أيضاً عن ابن عب

 أمتي حملة القرآف وأصحاب الليل (( رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي.
وعنو أيضاً قاؿ: أمر رسوؿ اهلل بصبلة الليل ورغب فيها حتى قاؿ: ))عليكم بصبلة الليل ولو 

 ركعة ((. أخرجو الطبراني في الكبير واألوسط.
بنت يزيد قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يحشر الناس في وعن أسماء 

صعيد واحد يـو القيامة فينادي مناد فيقوؿ: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ 
فيقوموف وىم قليل فيدخلوف الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب(( أخرجو 

 البيهقي.
سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))إف في الليل ساعة وعن جابر قاؿ: 



اليوافقها رجل مسلم يسأؿ اهلل خيراً من الدنيا واآلخرة إال أعطاه وذلك في كل ليلة((أخرجو 
 مسلم.
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وفي الروض: أيضاً قاؿ: )فائدة( وفي ذىني أف السيوطي ذكر في بعض مؤلفاتو أف الطريق إلى 
أف يقرأ عند نومو قولو تعالى }ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِمَن الرَّْحَمِن  إدراكها

[ اآلية، وخاتمة سورة الكهف وينوي يقظتو في تلك الساعة ويفزع حين قيامو 42...{]األنبياء:
ه اآلية لنية إلى وضوئو وتوجهو إلى اهلل تعالى بالصبلة والدعاء لما ثبت بالتجربة أف تبلوة ىذ

 القياـ في أي ساعة من الليل يحصل بها المطلوب. واهلل سبحانو وتعالى أعلم.
وفيو: أيضاً عن أبي الجارود قاؿ: حدثني يحيى بن زيد بن علي، قاؿ: حدثني أبي عن آبائو عن 

علي" قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل في آخر ساعة تبقى من الليل 
مر بباب من أبواب سماء الدنيا فيفتح ثم ينادي ملك يسمع ما بين الخافقين إال اإلنس يأ

والجن: أال ىل من مستغفر فيغفر لو؟ ىل من تائب فيتاب عليو؟ ىل من داع بخير فيستجاب 
لو؟ ىل من سائل يعطى سؤلو؟ ىل من راغب يعطى رغبتو؟ يا صاحب الخير ىلم يا صاحب 

نفق ماؿ خلفاً وأعط ممسك ماؿ تلفا، فإذا كانت ليلة الجمعة فتح الشر أقصر، اللهم أعط م
 من أوؿ الليل إلى آخره((.
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وعن ابن مسعود عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))عجب ربنا من رجلين ، رجل ثار 
في  من وطائو ولحافو بين حبو وأىلو إلى صبلتو رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا

سبيل اهلل تعالى فانهزموا فعلم ما عليو من الفرار ومالو في الرجوع فرجع حتى أىريق دمو رغبة 
فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقوؿ: اهلل عزوجل للمبلئكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 

 عندي ورىبة مما عندي حتى أىريق دمو(( أخرجو أحمد وأبو داود.
 ث اليراه أحد يعرفو خرج من ذنوبو كما يخرج من ليلتو.وعن كعب من تعبد ليلة حي

وفي مسند اإلماـ علي رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))إف في الجنة غرفاً يرى ظهورىا من بطونها وبطونها من ظهورىا فقاـ أعرابي فقاؿ: لمن 



الكبلـ(( وفي لفظ))لمن طيب الكبلـ، وأفشى السبلـ،  ىي يارسوؿ اهلل؟ قاؿ))ىي لمن طيب
 وأطعم الطعاـ، وصلى بالليل والناس نياـ(( ت، عم ، ع، وابن خريمة ىد، خط.
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 صبلة ليلة القدر أعاد اهلل من بركاتها
َلِة اْلَقْدِر ، َوَما َلُة اْلَقْدِر ،  قاؿ اهلل تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ َأْدرَاَؾ َما لَيػْ

ٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر ، تَػنَػزَُّؿ اْلَمبلَِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِف رَبِّْهْم ِمْن ُكلّْ َأْمرٍ  َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ـٌ ِىَي لَيػْ  ، َسبَل
عظمها وجبللة [ خصها اهلل تعالى بالذكر في كتابو الكريم ل5-1َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر{]القدر:

 قدرىا.
وفي االعتصاـ: نقبلً عن الجامع الكافي قاؿ القاسم عليو السبلـ : ذكر عن النبي صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))اطلبوا ليلة القدر في العشر األواخر (( يعني من رمضاف.
ت ليلة القدر وفي شرح التجريد: وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))إذا كان

نزؿ جبريل عليو السبلـ في كوكبة من المبلئكة" يسلموف على كل قائم وقاعد يدعوف اهلل إال 
 لمدمن خمر أو قاطع رحم((، وىذا الحديث في أصوؿ األحكاـ.

وفيو: أيضاً عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ىي في العشر األواخر من رمضاف في الوتر 
 حارة والباردة تصبح الشمس من يومها حمراء ضعيفة((.منها وىي ليلة طلقة ال
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وقاؿ في الشفا: وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))إذاكاف ليلة القدر أمر اهلل 
عزوجل جبريل عليو السبلـ يهبط في كوكبة من المبلئكة" إلى األرض ومعو لواء أخضر فيركز 

لو ستمائة جناح منها جناحاف الينشرىما إال في ليلة القدر فينشرىما اللواء على ظهر الكعبة و 
في تلك الليلة، فيجاوزاف المشرؽ والمغرب، ويبث جبريل عليو السبلـ المبلئكة" في ىذه 

األمة فيسلموف على كل قائم وقاعد، ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنوف على دعائهم حتى 
ريل عليو السبلـ : يامعشر المبلئكة الرحيل الرحيل يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر قاؿ جب

فيقولوف: ياجبريل ما صنع اهلل في حوائج المؤمنين؟ فيقوؿ: إف اهلل نظر إليهم في ىذه الليلة 
وعفا عنهم وغفر لهم إال أربعة: رجل مدمن خمر وعاؽ والديو وقاطع رحم ومشاحن(( قيل: وما 

))  .المشاحن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))المصاـر



وفي كنزالعماؿ: ))التمسوىا في العشر األواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين، أوثبلث 
وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو آخر ليلة، فمن قامها 

 إيماناً واحتساباً غفر لو ماتقدـ من ذنبو وما تأخر(( طب عن عبادة بن الصامت.
 عن أبي ىريرة. 3إيماناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ من ذنبو(( حم وفيو: ))من قاـ ليلة القدر
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وفيو ))ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإف اهلل يغفر لو ما تقدـ من ذنبو 
وما تأخر، وىي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسو أو ثالثة أو آخر ليلة، إف أمارة ليلة القدر أنها 

ية بلجة كأف فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية، ال برد فيها وال حر، وال يحل لكوكب أف يرمى صاف
بو حتى تصبح، وإف أماراتها أف الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر 

 ليلة البدر ال يحل للشيطاف أف يخرج معها يومئذ(( حم، ص عن عبادة بن الصامت.
في رمضاف فالتمسوىا في العشر األواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين، وفيو: ))ليلة القدر 

أو ثبلث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة، 
فمن قامها ابتغاءىا إيماناً واحتساباً، ثم وقعت لو غفر لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر(( حم عن 

 عبادة بن الصامت.
 من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر لو ماتقدـ من ذنبو(( خ عن أبي ىريرة.وفيو: ))

 وفيو: ))من يقم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً يغفر لو ماتقدـ من ذنبو(( ؽ عن أبي ىريرة.
وفيو: ))من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب 

 (الخطيب عن أنس.الوافر(
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 ى اهلل تعالى صبلة اللجوء إل
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا ىمو أمر لجأ إلى الصبلة، وعن بعض العلماء: كاف 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلما حزبو أمر لجأ إلى ربو العزيز الكريم الغفور الرحيم.
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 صبلة ليلة الجمعة
في كنز العماؿ: ))من صلى ركعتين ليلة الجمعة فقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة 

}إذا زلزلت األرض{ آمنو اهلل تعالى من عذاب القبر ومن أىواؿ يـو القيامة(( أبو سعيد 
 اإلدريسي في تأريخ سمرقند وابن النجار والديلمي عن أنس.
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  عليو وآلو وسلمصبلة لرؤيا رسوؿ اهلل صلى اهلل
روي عن كتاب الغنيمة وحدائق األخبار: من صلىليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي مرة و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { خمس عشرة مرة، ويقوؿ: في آخر صبلتو 

 و وسلم في المناـ.اللهم صل على محمد النبي األمي ألف مرة، فإنو يرىالنبي صلى اهلل عليو وآل
وعن بعض الصالحين: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المناـ فقاؿ لي: قل عند 
النـو بسم اهلل الرحمن الرحيم خمساً وأعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم خمساً، ثم قل اللهم بحق 

 محمد أرني وجو محمد حاالً ومآاًل فإذا قلتها عند النـو فإني آتي إليك.
قلت: ويستحسن أف يصلي عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيقوؿ اللهم بحق محمد صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم أرني وجو محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم...إلخ.
وقرأت عن بعض الصالحين أف من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 

ن الصبلة يصلي على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مرة وآية الكرسي خمس مرات فإذا فرغ م
 ألف مرة من صلى ىذه الصبلة فإنو يرى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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وعن بعضهم روي أنو من أراد أف يرى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المناـ فليصل في 
فاتحة الكتاب }َوالضُّ ليلة الجمعة أربع ركعات بتسليمتين ويقرأ في كل ركعة 

َلِة اْلَقْدِر {]القدر:1[ و}َأَلْم َنْشَرْح {]الشرح:1َحى{]الضحى: [ و}ِإَذا 1[ و}ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ
[ ثم يسلم ويصلي على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 1زُْلزَِلِت اأَلْرُض زِْلَزاَلَها {]الزلزلة:

ين مرة، ثم يناـ مصلياً فإنو يرى النبي صلى اهلل عليو وآلو سبعين مرة، ويستغفر اهلل تعالى سبع
 وسلم.

قاؿ بعض العلماء: ونرى أنو للوصوؿ إلى رؤية حضرة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليك 



باتباع الفرائض، واألخذ بسنتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، واالقتداء بو، واإلقباؿ على كل ما 
ار من قراءة القرآف الكريم، ومن الصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل يحب من قوؿ وعمل، واإلكث

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم وخاصة بالصيغ المأثورة المباركة.
قلت: وأف يكوف مجانباً للبدعة، حسن النية والعقيدة، محباً للقرابة والصحابة األبرار األكرمين، 

أسماه )إتحاؼ أولي الصفا بالخصاؿ وقد ألف السيد سليماف بن أبي القاسم األىدؿ كتاباً 
 الموجبة رؤية المصطفى( صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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 صبلة مكمبلت الخمسين
 يداـو عليها من أراد وليست بواجبة والسنة مؤكدة.

واألصل فيها ما روى البخاري عن أنس في حديث المعراج الطويل ومنو قاؿ النبي صلى اهلل 
فرض اهلل عزوجل علىأمتي خمسين صبلة فرجعت بذلك حتى مررت على عليو وآلو وسلم: ))ف

موسى صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: مافرض اهلل لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صبلة، 
قاؿ: فارجع إلى ربك فإف أمتك ال تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرىا، فرجعت إلى موسى، 

فراجعت فوضع شطرىا، فرجعت إليو  قلت: وضع شطرىا، فقاؿ: راجع ربك فإف أمتك التطيق،
فقاؿ: ارجع إلى ربك فإف أمتك ال تطيق ذلك، فراجعتو، فقاؿ ىي خمس وىي خمسوف،}َما 

ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ {]ؽ: [ فرجعت إلى موسى، فقاؿ: ارجع إلى ربك، قلت: استحييت من 29يُػَبدَّ
 ربي((.

ي علي بن الحسين عليهما السبلـ وفي مسند اإلماـ زيد قاؿ: حدثني زيد بن علي قاؿ: كاف أب
ال يفرط في صبلة الخمسين ركعة في يـو وليلة ولقد كاف ربما صلى في اليـو والليلة ألف ركعة، 

قلت: وكيف صبلة الخمسين ركعة؟ قاؿ عليو السبلـ : سبعة عشر ركعة الفرائض، وثماف قبل 
صبلة السحر وثبلث الوتر،  الظهر وأربع بعدىا، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وثماف

 وركعتا الفجر، قاؿ عليو السبلـ : وكاف علي بن الحسين عليهما السبلـ يعلمها أوالده.
وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: وحدثنا محمد قاؿ أحمد بن عيسى: ما أحب اف أقصر عن 

 الخمسين صبلة، فقلت: وكيف الخمسوف صبلة؟
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أربع الظهر، وثماف بعدىا، وأربع العصر، وثبلث المغرب وأربع بعدىا، فقاؿ: ثماف قبل الظهر، و 
وأربع العشاء وثماف صبلة الليل، وثبلث الوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الفريضة، ثم قاؿ أحمد 

 بن عيسى: ىذا عن علي عليو السبلـ وعن زيد.
م أنو أوصى علياً وفي تخريج األمالي قاؿ الحسن: وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسل

 فقاؿ: ))يا علي عليك بصبلة الخمسين وذكر صفتها كما في األصل((.
 قاؿ الشارح: وقد أغربت اإلمامية وخالفت اإلجماع فقالت بوجوبها.
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 صبلة من تعار من الليل
لى أخرج اإلماـ المرشد باهلل في أماليو الخميسية: بسنده إلى أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ص

اهلل عليو وآلو وسلم: ))من تعار من الليل على فراشو فقاؿ: سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال 
اهلل واهلل أكبر، اللهم اغفر لي إال غفراهلل لو، فإف قاـ فتوضأ وصلى ركعتين ودعا اهلل عّز وجّل 

 استجاب اهلل تعالى لو((.
ليو وآلو وسلم ))من تعار من الليل فقاؿ وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت عنو صلى اهلل ع

: حين يستيقظ الإلو إال اهلل وحده الشريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت بيده الخير و 
ىو على كل شيء قدير، سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حوؿ وال قوة إال 

 لو، فإف قاـ فتوضأ ثم صلى قبلت صبلتو((. باهلل، ثم قاؿ: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب
وأخرج ابن السني عن ربيعة األسلمي رضي اهلل عنو قاؿ: كنت أبيت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم فآتيو بوضوئو وطهوره لحاجتو، وكاف يقـو من الليل فيقوؿ: ))سبحاف ربي 
سبحاف رب العالمين، سبحاف وبحمده، سبحاف ربي وبحمده(( الهوي من الليل، ثم يقوؿ:))

 رب العالمين(( الهوي يعني الطويل من الليل.
وأخرج أيضاً عن عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا استيقظ 

من الليل قاؿ: الإلو إال أنت سبحانك، اللهم إني استغفرؾ لذنبي وأسألك، رحمتك، اللهم 
 لبي بعد إذ ىديتني، وىب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوىاب.وزدني علماً وال تزغ ق
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وفيو: عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا ناـ العبد 
على فراشو أو على مضجعو من األرض التي ىو فيها فانقلب في ليلتو على جنبو األيسر، ثم 

اهلل وحده الشريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو حي ال قاؿ: أشهد أف ال إلو إال 
يموت، بيده الخير وىو على كل شيء قدير، يقوؿ اهلل عزوجل: لمبلئكتو انظروا إلى عبدي ىذا 

 لم ينسني في ىذا الوقت أشهدكم أني قد رحمتو وغفرت لو ذنوبو((.
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا تعار وفيو: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاف تعني رسوؿ اهلل

 من الليل قاؿ: ))ال إلو إال اهلل الواحد القهار رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار((.
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 صبلة المؤذى
 وىي ركعتاف بنية أف يفك اهلل تعالى أذى المؤذي.

جبلً كاف لو جار مؤٍذ وجد في بعض المخطوطات األثرية وىو الجوىر الشفاؼ قاؿ: روي أف ر 
فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السبلـ فقاؿ: يا أمير المؤمنين إف لي جاراً يؤذيني وقد نفد 

صبري، فقاؿ عليو السبلـ : إذا صليت المغرب قم وصل ركعتين واقرأ في كل ركعة الحمد 
يد المحاؿ، واإلخبلص والمعوذتين، وعند أف تقوؿ: سمع اهلل لمن حمده تقوؿ: يا مجيب ياشد

يا ذا القوة والجبروت والجبلؿ، أذللت بعزتك وسلطانك جميع خلقك اكفني شر فبلف بما 
شئت وكيفما شئت إنك أنت اهلل العزيز الحكيم والرؤوؼ الرحيم، يا من أنت على كل شيء 

قدير، وعند االعتداؿ تقوؿ مثلها، ففعل الرجل بما أمره عليو السبلـ فعندما أمسى الليل فسمع 
 ي جوؼ الليل الصياح فقيل: ما ىذا؟ قالوا: مات مؤذي الجيراف.ف

وذكر السيوطي في اإلتقاف قاؿ: من لطيف ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخو عن 
ميمونة بنت شاقوؿ البغدادية قالت: آذانا جار لنا فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة كل سورة 

فنا أمره ثم نمت، وفتحت عيني وإذا بو قد نزؿ وقت آية حتى ختمت القرآف، وقلت: اللهم اك
 السحر فزلت قدمو فسقط ومات.
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وروي من صلى ركعتين ثم يقوؿ }الَِّذيَن قَاَؿ َلُهُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم 
[ ثم يقوؿ حسبنا اهلل ونعم 173وَِكيُل{]آؿ عمراف:فَػَزاَدُىْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اللَُّو َونِْعَم الْ 



الوكيل ثبلثمائة مرة ثم يقرأ }فَانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتػَّبَػُعوا ِرْضَواَف 
صلى اهلل [ أربعوف مرة ثم يصلي على النبي وآلو 174اللَِّو َواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيٍم{]آؿ عمراف:

 عليو وآلو وسلم عشر مرات ثم يستغفر مائة مرة، يزاؿ عنو الظلم واألذى بإذف اهلل تعالى.
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 صبلة وداع المنزؿ
 أخرج الحاكم عن أنس كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال ينزؿ منزاًل إال ودعو بركعتين.

إذا نزؿ منزالً في سفر أودخل بيتو لم  وعن فضالة بن عبيد كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 يجلس حتى يركع ركعتين.

وأخرج البيهقي عن أنس كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا نزؿ منزاًل لم يرتحل حتى يصلي فيو 
 ركعتين.

وعن أنس قاؿ: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إني أريد سفرًا وقد كتبت 
ثة تأمرني أف أدفع إلى أبي أو ابني أو أخي، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وصيتي فإلى أي الثبل

وآلو وسلم : ))ما استخلف العبد في أىلو من خليفة إذا ىو شد عليو ثياب سفره خير من أربع 
ركعات يضعهن في بيتو يقرأ في كل واحدة منهن بفاتحة الكتاب، و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { ثم 

أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أىلي ومالي فإنهن خليفتو في أىلو  يقوؿ: اللهم إني
 ومالو وداره ودور حوؿ داره حتى يرجع إلى أىلو(( أخرجو الديلمي.

وعن أنس كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا نزؿ منزالً لم يزؿ يسبح حتى تحل 
 الرحاؿ.

ؿ فيو فبل يرحل حتى يصلي ركعتين. عد عن أبي وفي كنز العماؿ: إذا نزؿ أحدكم منزالً فقا
 ىريرة.

وفي اإلصابة:عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاؿ: تزوج رجل من امرأة عبد اهلل بن رواحة فسألها 
عن صنيعو فقالت: كاف إذا أراد أف يخرج من بيتو صلى ركعتين وإذا دخل بيتو صلى ركعتين ال 

 يدع ذلك.
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 صبلة الوتر
ن السنن المؤكدة وبعضهم أوجبها، وبعضهم قاؿ: إنها فرض والصحيح األوؿ وقد بسط الوتر م

الخبلؼ في البحر وفيو أحاديث كثيرة فعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))يا أىل القرآف أوتروا 
 فإف اهلل وتر يحب الوتر((.

 صلى اهلل وعن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" قاؿ: من كل الليل قد أوتر رسوؿ اهلل
 عليو وآلو وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر.

وعن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي أنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يوتر بثبلث ركعات اليسلم إال في آخرىن يقرأ في األولى }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى { وفي 

اِفُروَفّ { وفي الثالثة}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { والمعوذتين وقاؿ: إنما نوتر بسورة الثانية}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلكَ 
 اإلخبلص إذا خفنا الصبح فنبادره.

ومن المسند: أيضاً حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" قاؿ: أتى رجل فقاؿ: إف أبا 
ـ : لقد أغرؽ في النزع وأفرط في موسى األشعري يزعم أنو ال وتر بعد الفجر، فقاؿ عليو السبل

الفتوى الوتر ما بين األذانين، قاؿ: فسألت زيد بن علي عليهما السبلـ عما بين األذانين فقاؿ: 
بين صبلة العشاء إلى صبلة الفجر إلى اإلقامة، قاؿ عليو السبلـ : والوتر ليس بحتم وال ينبغي 

ركعتي الفجر ومن الفجر قبل طلوع  للعبد أف يتعمد تركو ومن رأى أنو يفرغ من وتره ومن
 الشمس فليفعل وليبدأ بالوتر.

سألت زيد بن علي عليهما السبلـ عن الرجل يناـ عن وتره أو ينساه قاؿ زيد بن علي عليهما 
 السبلـ:يوتر من النهار، وقاؿ زيد بن علي: ربما أوترت ضحى.
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أنو كاف يقنت في الوتر قبل الركوع وفيو: حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي": 
فيقوؿ: اللهم إليك رفعت األبصار، وبسطت األيدي، وأفضت القلوب، ودعيت باأللسن، 

وتحوكم إليك في األعماؿ، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نشكوا إليك 
تظاىر الفتن، وشدة الزمن، غيبة نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكثرة عدونا، وقلة عددنا، و 

 اللهم فأغثنا بفتح تعجلو، ونصر تعز بو وليك، ولساف حق تظهره إلو الحق، آمين رب العالمين.
وفي أمالي المرشد باهلل: بسنده إلى أبي ىريرة قاؿ: أوصاني خليلي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 ال أبيت إال على وتر. بثبلث: صبلة الضحى ركعتين، ثم صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر، وأف
وفي أمالي أبي طالب: عن جابر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من خاؼ أف ال 



يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوؿ الليل، ثم ليرقد، ومن طمع منكم أف يصلي في آخر 
فإف صبلة آخر الليل فليوتر في آخر الليل فإف قراءتو آخر الليل محضورة((وفي لفظ مسلم ))

 الليل مشهودة(( وذلك أفضل.
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو 

 بأكثر من ذلك(( أخرجو ابن حباف.
وعن علي رضي اهلل عنو قاؿ: الوتر ليس بحتم كصبلة المكتوبة ولكن سن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 إف اهلل وتر يحب الوتر فأوتروا يا أىل القرآف(( رواه أبو داود والترمذي.عليو وآلو وسلم قاؿ: ))
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: من كل الليل قد أوتر الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، من 

 أوؿ الليل ومن أوسطو ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر متفق عليو.
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كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يوتر بتسع سور من وفي كنز العماؿ: عن علي قاؿ:  
َلِة اْلَقْدرِ ...{ و}ِإَذا زُْلزَِلِت  المفصل يقرأ في الركعة األولى}َأْلَهاُكُم التََّكاثُػُر { و}ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ

َناَؾ اْلَكْوثَػَر{ اأَلْرُض{، وفي الركعة الثانية: }َواْلَعْصِر{ و}ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو وَ  اْلَفْتُح { و}ِإنَّا َأْعطَيػْ
وفي الركعة الثالثة}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَفّ { و}تَػبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب { و}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { حم، 

 ومحمد بن نصر والطحاوي والدورقي، طب.  ت، ع، ى
 ابن عمر، حم، طب عن ابن عباس. وفيو: ))الوتر ركعة من آخر الليل (( ـ ، د، ف عن

وفيو: أيضاً عن علي كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي ثماف ركعات فإذا طلع الفجر 
أوتر ثم جلس يسبح ويكبر حتى يطلع الفجر اآلخر، ثم يقـو فيصلي ركعتي الفجر، ثم يخرج 

 إلى الصبلة. عق.
 العشاء إلى طلوع الفجر((، حم عن معاذ. وفيو: ))زادني اهلل صبلة وىي الوتر وقتها ما بين

 وفيو: ))الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا(( حم، د، ؾ، عن بريدة.
 وفيو: ))أوتروا يا أىل القرآف فإف اهلل وتر يحب الوتر(( د عن ابن مسعود.

وفيو: ))الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر 
 ، حب ، ؾ، عن أبي أيوب.  من شاء أوتر بواحدة، ومن شاء فليـو إيماء(( د، ؽ، ىبثبلث، و 

 وفيو: ))إذا أصبح أحدكم فلم يوتر فليوتر(( ؾ، ىق، عن أبي ىريرة.
 وفيو: ))إف اهلل زادكم صبلة فحافظوا عليها وىي الوتر(( حم عن ابن عمرو.
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 ، عن جابر.  حم ، ـ، ف، ىوفيو: ))صبلة آخر الليل مشهودة وذلك فضل(( 
 وفيو: ))من ناـ عن وتره فليصل إذا أصبح(( ت عن زيد بن أسلم مرسبًل.

 وفيو: ))اجعلوا آخر صبلتكم بالليل وترًا(( ؽ، د عن ابن عمر.
 وفيو: ))أمرت بالوتر واألضحى ولم يعـز علي(( قط عن أنس.

(( حم عن سعد.  وفيو: ))الذي ال يناـ حتى يوتر حاـز
 ، ع، ؾ ت عن أبي سعيد.4))من ناـ عن وتره أو نسيو فليصلو إذا ذكره(( حموفيو: 

وفيو: ))ثبلث ىن علي فريضة وىن لكم تطوع الوتر وركعتا الضحى والنحر(( حم ، ؾ عن ابن 
 عباس.

 وفيو: ))ثبلث علي فريضة وىن لكم سنة الوتر والسواؾ وقياـ الليل(( ؽ عن عائشة.
 سنة(( الديلمي عن معاذ. وفيو: ))الوتر يقضى ولو إلى

وفيو: ))أوتر بخمس فإف لم تستطع فبثبلث فإف لم تستطع فبواحدة فإف لم تستطع فأـو 
 إيماء(( حم، س، عن أبي أيوب.

وفيو: ))من ظن منكم أف ال يستيقظ آخر الليل فليوتر أولو ومن ظن أنو يستيقظ آخر الليل 
 ل(( حم ، ـ عن جابر.فليوتر آخره فإف صبلة آخر الليل محضورة وىي أفض

وفيو: ))لقد أمدكم اهلل الليلة بصبلة ىي خير لكم من حمر النعم الوتر فيما بين صبلة العشاء 
 إلى طلوع الفجر(( ش عن خارجة بن حذافة العدوي.

 وفيو أيضاً: ))أوتر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على دابتو(( عب.
يو وآلو وسلم يقوؿ في آخر وتره: ))اللهم إني أعوذ وفيو: عن علي قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عل

برضاؾ من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك، أنت  
 ، ع، وغيرىم. كما أثنيت على نفسك(( حم وابن منيع د، ت، ف ، ى
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لب" قاؿ: علمني وعن اإلماـ الحسين السبط عن اإلماـ الحسن السبط بن علي بن أبي طا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلمات أقولهن في الوتر ))اللهم اىدني فيمن ىديت، 

وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارؾ لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك 
 (.تقضي وال يقضى عليك، وإنو ال يذؿ من واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت(

وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: قاؿ محمد: رأيت عبد اهلل بن موسى يقنت في الوتر بعد 



الركوع ويرفع يديو إلى نحو صدره فإذا فرغ من دعائو أرسلهما وسجد، وقد تقدـ في صبلة 
 الليل ذكر بعض أدعية القنوت في الوتر بعد الركوع اآلخر. واهلل تعالى الموفق.
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 الوضوء صبلة بعد
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا توضأ صلى 

 ركعتين ثم خرج إلى الصبلة.
وفي الكنز الثمين: عن عقبة بن عامر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من أحد يتوضأ 

 . الجنة(( ـ، د، ف، ىفيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبو ووجهو عليهما إال وجبت لو 
وعن عقبة بن عامر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم 

 يقـو فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبو ووجهو إال وجبت لو الجنة((.
وعن ابن عمر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى أربع ركعات 

 ن غفر لو((.اليسهو فيه
وفي حلية األولياء: بسنده إلى عبد اهلل بن بريدة عن أبيو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم قاؿ: ))سمعت في الجنة خشخشة أمامي فقلت: من ىذا؟ قالوا: ببلؿ فأخبره(( وقاؿ: 
يت أف ))بم سبقتني إلى الجنة؟(( قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما أحدثت إال توضأت وال توضأت إال رأ

 هلل تعالى عليَّ ركعتين فأصليهما.
وفي كنز العماؿ: ))ما من عبد يقوؿ: حين يتوضأ بسم اهلل ، ثم يقوؿ لكل عضو: أشهد أف ال 

إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف محمداً عبده ورسولو، ثم يقوؿ حين يفرغ: اللهم 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها  اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إال فتحت لو

شاء، فإف قاـ من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقوؿ، انتقل من صبلتو كيـو 
ولدتو أمو ثم يقاؿ لو: استأنف العمل(( المستغفري في الدعوات وقاؿ: حسن غريب عن 

 البراء.
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ي فقلت: من ىذا؟ قاؿ: أنا ببلؿ، وفي الكنز أيضاً: ))دخلت الجنة فسمعت خشخشة أمام
قلت: بم سبقتني إلى الجنة؟(( قاؿ: ما أحدثت إال توضأت وما توضأت إال رأيت أف هلل علي 



 ركعتين، قاؿ: ))بها(( الروياني وابن عساكر عن أبي أمامة.
وفي كنز العماؿ: عن حمراف قاؿ: رأيت عثماف توضأ فأفرغ على يديو ثبلثاً فغسلهما ثم 

اً واستنثر ثبلثاً، ثم غسل وجهو ثبلثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثبلثاً، ثم مضمض ثبلث
غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسو، ثم غسل قدميو اليمنى ثم اليسرى ثبلثاً، ثم قاؿ: 

رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يتوضأ من نحو وضوئي ىذا، ثم قاؿ: ))من توضأ 
وفي لفظ: ))مثل وضوئي ىذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسو غفر نحو وضوئي ىذا (( 

 لو ما تقدـ من ذنبو(( حب، قط والعدني، حم، وابن خزيمة، خ، ـ، د، ف.
وفيو: أيضاً عن أبي علقمة عن عثماف بن عفاف أنو دعا يوماً بوضوء ثم دعا أناساً من أصحاب 

اليمنى على يده اليسرى وغسلهما ثبلثاً ثم  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأفرغ بيده
تمضمض ثبلثاً واستنشق ثبلثاً، ثم غسل وجهو ثبلثاً، ثم غسل يديو ثبلثاً إلى المرفق، ثم مسح 

برأسو، ثم غسل رجليو فأنقاىما، ثم قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يتوضأ مثل 
توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين كاف من  الوضوء الذي رأيتموني توضأتو، ثم قاؿ: ))من

ذنوبو كيـو ولدتو أمو(( ثم قاؿ: أكذلك يا فبلف؟ قاؿ: نعم، ثم قاؿ: أكذلك يا فبلف؟ قاؿ: نعم 
حتى اْسَتْشَهَد أناساً من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ثم قاؿ: الحمد هلل الذي 

 وافقتموني على ىذا، قط.
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أيضاً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حين فرغ من ركعتيو: ))من توضأ كما وعنو 
توضأت ثم ركع ركعتين ال يحدث نفسو فيهما غفر لو ما كاف بينهما وبين صبلتو باألمس(( ابن 

 بشر في أماليو.
الوضوء  وفيو: عن عثماف أيضاً قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم توضأ فأحسن

ثم قاؿ: ))من توضأ وضوئي ىذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر لو ما تقدـ من ذنبو(( البزار 
 ورجالو ثقات.

وفيو: ))إذا دعا الرجل المسلم بطهوره فغسل وجهو سقطت خطايا وجهو من أطراؼ لحيتو، 
يا رأسو من وإذا غسل يديو سقطت خطايا يديو من أناملو وأظفاره، فإذا مسح رأسو سقطت خطا

أطراؼ شعره، فإذا غسل رجليو سقطت خطايا رجليو من بطوف قدميو، فإف انطلق فصلى في 
جماعة فقد وقع أجره على اهلل، وإف صلى ركعتين يخلص فيهما نيتو هلل فهو كفارتو(( ص عن 

 عمرو بن عبسة.



ـ فصلى وعن أبي الدرداء عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من توضأ فأحسن الوضوء ثم قا
ركعتين أو أربع ركعات مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهما الركوع والسجود ثم يستغفر اهلل إال 

 غفر لو((.
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وفي نزىة المجالس قاؿ: حكاية: كاف في زمن عيسى عليو السبلـ امرأة صالحة فجعلت 
لها: احترؽ العجين العجين في التنور وأحرمت بالصبلة، فجاءىا الشيطاف في صورة امرأة وقاؿ 

فلم تلتفت إليو، فأخذ ولدىا وجعلو في التنور فلم تلتفت إليو، فدخل زوجها فوجد الولد في 
 ، التنور يلعب بالجمر وقد جعلو اهلل لو عقيقاً أحمر، فأخبر عيسى بذلك فقاؿ: أدعها إليَّ

ت إال صليت، فدعاىا فسألها عن عملها، فقالت: ياروح اهلل ما أحدثت إال توضأت، وما توضأ
وال طلب أحد مني حاجة ترضي اهلل إال قضيتها لو، وأتحمل األذى من األحياء كما يتحمل 

 األموات منهم.
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 صبلة النهار
جاء في أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: بسنده عن سلماف قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ار سوى صبلة الليل فتح اهلل لو عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من صلى ست عشرة ركعة من النه
 اثني عشر باباً من الجنة يدخل من أيها شاء((.

وعن علي عليو السبلـ قاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن صبلة الليل فقاؿ: 
 ))مثنى مثنى(( فقلت: صبلة النهار قاؿ: ))أربعاً((.

ثنى مثنى، وصبلة النهار إف شئت أربعاً وفي المجموع: عن علي عليو السبلـ قاؿ: صبلة الليل م
 وإف شئت مثنى.

وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: قاؿ محمد: رأيت أحمد بن عيسى يصلي بالنهار أربعا أربعاً، 
قلت: لو تصلي صبلة النهار أربعاً أربعاً أو ركعتين ركعتين؟ فقاؿ: أربعاً أربعاً، فقلت: التفصل 

  وىكذا كاف علي يفعل.بين كل ركعتين بتسليم، قاؿ: ال
وروي عن علي عليو السبلـ من وجو آخر مرفوعاً من حديث طويل كيف صبلة الليل؟ قاؿ: 

 ))مثنى مثنى(( قلت: كيف صبلة النهار؟ قاؿ ))أربعاً أربعاً(( أخرجو عبد الرزاؽ.



ي ومن أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: عن أبي الجارود قاؿ: حدثني أبو جعفر قاؿ: كاف أبي عل
 بن الحسين يصلي إذا زالت الشمس ثماف ركعات.
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قاؿ محمد: حضرت أحمد بن عيسى توضأ للظهر قبل الزواؿ ثم جلس يتحدث حتى قيل لو: 
زالت الشمس فتوجو إلى القبلة فصلى ثماف ركعات أربعاً أربعاً ال يفصل بين كل ركعتين بتسليم، 

ف أقـو عن يمينو فجذبني ثم قاؿ: صل بي أنت ثم قاؿ: لي أذف وأقم فأذنت وأقمت فأردت أ
فإني أنا أسهو فلم يدعني حتى صليت بو وصلينا جميعاً، ثم صلى ركعتي السنة بعد الظهر وىو 

 قاعد وصلى ركعتين لو آخرتين، ثم سلم، ثم صلى أربعاً قاعداً ولم يفصل بينهما بتسليم.
بلـ قاؿ: صبلة األوابين ثماف ركعات وقاؿ في تخريج األمالي وفي المجموع: عن علي عليو الس

 عند الزواؿ قبل الظهر.
وفي الجامع: ))صبلة األوابين يـو ترمض الفصاؿ (( أخرجو ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن 

حميد وسمويو ومسلم وأبو داود والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حباف عن زيد بن أرقم 
 ي أوفى.وعبد بن حميد وسمويو عن عبد اهلل بن أب

وفي مسند الدارمي: عن زيد بن أرقم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم خرج عليهم وىم 
يصلوف بعد طلوع الشمس فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صبلة األوابين إذا أرمضت 

 الفصاؿ (( ومعنى ترمض الفصاؿ يشتد حر النهار فتجد الفصاؿ حر الرمضاء.
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 مسجد الحراـصبلة في ال
قاؿ اهلل تعالى:}َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَػْيَت َمثَابًَة ِللنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم 

ـَ ِقَياماً ِللنَّاِس 125ُمَصلِّى{]البقرة: ْيَت اْلَحَرا [ وقاؿ تعالى:}َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة اْلبػَ
 [.97{]المائدة:

الشفا عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))يا أبا ذر صبلة في  وفي االعتصاـ: عن
مسجدي ىذا تعدؿ ألف صبلة في غيره من المساجد إال المسجد الحراـ، وصبلة في 

المسجد الحراـ تعدؿ مائة ألف صبلة في غيره من المساجد، وأفضل من ىذا كلو صبلة 
 اهلل عز وجل يطلب بها وجو اهلل تعالى((.يصليها الرجل في بيت مظلم حيث ال يراه إال 



وفيو: عن عبد اهلل بن الزبير قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صبلة في 
مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحراـ وصبلة في 

خزيمة وابن حباف وزاد المسجد الحراـ أفضل من مائة ألف صبلة في ىذا(( رواه أحمد وابن 
يعني في مسجد المدينة ورواه البزار ولفظو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 

))صبلة في مسجدي أفضل من ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحراـ فإنو 
 يزيد مائة((.

ليو وآلو وسلم قاؿ: وفي االعتصاـ: أيضاً عن جابر بن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
))صبلة في مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه إال المسجد الحراـ، وصبلة في 

المسجد الحراـ أفضل من مائة ألف صبلة فيما سواه(( رواه أحمد وابن ماجة وىو في تخريج 
 البحر البن بهراف.
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، وصبلة في مسجدي ألف وفي كنز العماؿ: ))صبلة في المسجد الحراـ مائة ألف صبلة
 صبلة، وفي بيت المقدس خمسمائة صبلة(( ىب عن جابر.

وفيو أيضاً: ))الصبلة في المسجد الحراـ بمائة ألف صبلة، والصبلة، في مسجدي بألف 
 صبلة، والصبلة في بيت المقدس بخمسمائة صبلة(( طب عن أبي الدرداء.

والصبلة في مسجدي عشرة اآلؼ صبلة، وفيو: ))الصبلة في المسجد الحراـ مائة ألف صبلة، 
 والصبلة في مسجد الرباطات ألف صبلة(( حل عن أنس.

وفيو أيضاً: ))فضل الصبلة في المسجد الحراـ على غيره مائة ألف صبلة وفي مسجدي ألف 
 صبلة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صبلة(( ىب عن أبي الدرداء.

ذا المسجد مسجد مكة في كل يـو وليلة عشرين ومائة وفيو:أيضاً ))إف اهلل تعالى ينزؿ على ى
رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين(( طب والحاكم في الكنى وابن 

 عساكر عن ابن عباس.
وفي كنز العماؿ: ))الصبلة في مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه إال المسجد 

ألف جمعة فيما سواه إال المسجد الحراـ، وشهر  الحراـ، والجمعة في مسجدي ىذا أفضل من
رمضاف في مسجدي ىذا أفضل من ألف شهر رمضاف فيما سواه إال المسجد الحراـ(( ىب 

 عن جابر.
وفي تأريخ مكة لؤلزرقي: عن عطاء قاؿ: من قاـ تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب لو وخرج 



 من ذنوبو كيـو ولدتو أمو.
اؿ: صلوا في مصلى األخيار واشربوا من شراب األبرار، قيل: البن وفيو أيضاً: عن ابن عباس ق

.  عباس ما مصلى األخيار؟ قاؿ: تحت الميزاب، قيل: وما شراب األبرار؟ قاؿ: ماء زمـز
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 صبلة في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم
[ 108ِؿ يَػْوـٍ َأَحقُّ َأْف تَػُقوـَ ِفيِو{]التوبة:قاؿ اهلل تعالى: }َلَمْسِجٌد ُأسَّْس َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَّ 

وذكر القاضي عياض اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سئل أي مسجد ىو قاؿ: 
 ))مسجدي ىذا((.

وفي االعتصاـ: عن الشفاء عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ ))يا أبا ذر صبلة في 
ه من المساجد إال المسجد الحراـ، وصبلة في مسجدي ىذا تعدؿ ألف صبلة في غير 

المسجد الحراـ تعدؿ مائة ألف صبلة في غيره من المساجد، وأفضل من ىذا كلو صبلة 
 يصليها الرجل في بيت مظلم حيث اليراه إال اهلل عزوجل يطلب بها وجو اهلل تعالى((.

و وسلم قاؿ: ))صبلة في وفيو: وأخرج مالك والبخاري وغيره أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
 مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحراـ((.

وفيو: عن عبد اهلل بن الزبير قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صبلة في 
مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحراـ وصبلة في 

لحراـ أفضل من مائة ألف صبلة في ىذا(( رواه أحمد وابن خزيمة وابن حباف وزاد المسجد ا
يعني في مسجد المدينة ورواه البزار ولفظو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 

))صبلة في مسجدي أفضل من ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحراـ فإنو 
 يزيد مائة((.
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في االعتصاـ: عن جابر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))صبلة في مسجدي و 
ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواه، إال المسجد الحراـ، وصبلة في المسجد الحراـ أفضل 

 من مائة ألف صبلة فيما سواه(( رواه أحمد وابن ماجة وىو في تخريج البحر البن بهراف.
ن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من صلى في مسجدي وفي الشفاء: خبر وع



 ركعتين كانت لو عدؿ رقبة((.
وفي كنز العماؿ:أف محمد بن أسلم بن بجرة أخي بني الحارث بن الخزرج وكاف شيخاً كبيراً قد 
حدث نفسو قاؿ: إف كاف ليدخل المدينة فيقضي حاجتو بالتسوؽ ثم يرجع إلى أىلو فإذا وضع 

ه ذكر أنو لم ُيَصلّْ في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيقوؿ: واهلل ما صليت رداء
في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين فإنو قد قاؿ: لنا ))من ىبط منكم ىذه 

القرية فبل يرجعن إلى أىلو حتى يركع في ىذا المسجد ركعتين(( ثم يأخذ رداءه فيرجع إلى 
ة حتى يركع في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركعتين ثم يرجع إلى أىلو، المدين

 الحسن بن سفياف وأبو نعيم في المعرفة.
وفي كنز العماؿ: أيضاً ))صبلة في مسجدي ىذا خير من ألف صبلة فيما سواه من المساجد 

 إال المسجد الحراـ(( ط، ش، حم وابن منيع، والروياني وغيرىم .
و: ))صبلة في مسجدي تزيد على ماسواه من المساجد ألف صبلة غير المسجد الحراـ (( وفي

 طب عن جبير بن مطعم,
 وفيو: ))صبلة في مسجد المدينة أفضل من ألف صبلة فيما سواه (( الطحاوي عن عمر.
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 صبلة في المسجد األقصى
لَْيبلً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي قاؿ اهلل تعالى:}ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه 

[ قاؿ في الكشاؼ: يريد بركات الدين والدنيا؛ ألنو متعبد األنبياء 1بَارَْكَنا َحْوَلُو...{]اإلسراء:
 من وقت موسى، ومهبط الوحي، وىو محفوؼ باألنهار الجارية واألشجار المثمرة.

عن عبد اهلل بن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف  وفي الدر المنثور:
سليماف عليو السبلـ لما بنى بيت المقدس سأؿ ربو ثبلثاً فأعطاه اثنتين وأنا أرجو أف يكوف 
أعطاه الثالثة، سألو حكماً يصادؼ حكمو فأعطاه إياه، وسألو ملكاً الينبغي ألحد من بعده 

إيما رجل خرج من بيتو اليريد إال الصبلة في ىذا المسجد ػ يعني بيت فأعطاه إياه، وسألو 
المقدس ػ خرج من خطيئتو كيـو ولدتو أمو(( قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ونحن 

نرجوا أف يكوف اهلل أعطاه ذلك(( أخرجو أحمد والحكيم الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم 
 والبيهقي في شعب اإليماف.

وعن أبي سعيد الخدري سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ال تشد الرحاؿ 



إال إلى ثبلثة مساجد ، المسجد الحراـ ومسجدي ىذا والمسجد األقصى(( أخرجو البخاري 
 ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة.
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بي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: تذاكرنا ونحن ومن الدر المنثور: أيضاً وأخرج الحاكم وصححو عن أ
عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أيهما أفضل مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم أو مسجد بيت المقدس فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))صبلة في 
ف للرجل مثل مسجدي ىذا أفضل من أربع صلوات فيو، ولنعم المصلى، وليوشكن أف يكو 

بسط فرشو من األرض حيث يرى منو بيت المقدس خير لو من الدنيا جميعاً(( أو قاؿ: ))خير 
 من الدنيا وما فيها((.

ومنو أيضاً: وأخرج الواسطي عن مكحوؿ أف ميمونة رضي اهلل عنها سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ومن صلى فيو صبلة عليو وآلو وسلم عن بيت المقدس قاؿ: ))نعم المسكن بيت المقدس 

 بألف صبلة مما سواه(( قالت: فمن لم يطق ذلك قاؿ: ))فليهد إليو زيتاً((.
وفي كنز العماؿ: أف سليماف بن داود لما بنى بيت المقدس ))سأؿ اهلل عزوجل خبلالً ثبلثاً، 
سأؿ اهلل حكماً يصادؼ حكمو، وسأؿ ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده، فأوتيو، وسأؿ اهلل حين 

غ من بناء المسجد أف ال يأتيو أحد ال ينهزه إال الصبلة فيو أف يخرجو من خطيئتو كيـو ولدتو فر 
 .  أمو أما اثنتاف فقد أعطيهما وأرجو أف يكوف قد أعطي الثالثة(( حم، ف، ى
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وفي الحلية: أف جارية بن قدامة أتى بيت المقدس فقعد إلى عامر بن عبد اهلل فرحب بو فقاؿ: 
جاء بك؟ قاؿ: جئت ألصلي في ىذا المسجد وأللقى كعباً، فقاؿ: عامر ىو جليسك، فقاؿ ما 

كعب: أفما جئت إال أف تصلي فيو؟ قاؿ: نعم، قاؿ كعب: ما من عبد يقـو من الليل فيتوضأ 
ويصلي ركعتين إال خرج من ذنوبو كهيئتو يـو ولدتو أمو، ومن جاء بيت المقدس ليصلي فيو من 

بيع إال رجع كهيئتو يـو ولدتو أمو، ولعمرة أفضل من تقديستين ولحجة أفضل من غير تجارة وال 
 عمرتين.
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 صبلة في مسجد قباء
ويسمى مسجد الرضواف وىو أوؿ مسجد بني بالمدينة في اإلسبلـ قاؿ اهلل تعالى:}َلَمْسِجٌد 

[ وقاؿ تعالى: }َأَفَمْن َأسََّس 108ِفيِو...{]التوبة: ُأسَّْس َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَِّؿ يَػْوـٍ َأَحقُّ َأْف تَػُقوـَ 
ٌر...{]التوبة: َيانَُو َعَلى تَػْقَوى ِمَن اللَِّو َوِرْضَواٍف َخيػْ  [ في رواية أنو مسجد قباء.109بُػنػْ

وفي الدر المنثور قاؿ: وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن 
بن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حباف وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويو جرير وابن المنذر وا

والبيهقي في الدالئل عن أبي سعيد الخدري قاؿ: اختلف رجبلف رجل من بني خدرة، وفي لفظ 
تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوؼ في المسجد الذي أسس على التقوى فقاؿ الخدري: 

آلو وسلم وقاؿ العمري: ىو مسجد قباء، فأتيا رسوؿ اهلل ىو مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم فسأاله عن ذلك فقاؿ: ))ىو ىذا المسجد(( لمسجد رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقاؿ: ))في ذلك خير كثير(( يعني مسجد قباء.
آلو وسلم قاؿ: ))صبلة في وفي الدر المنثور: عن أسيد بن ظهيرة عن النبي صلى اهلل عليو و 

 مسجد قباء كعمرة ((.
وفيو: عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى في مسجد قباء يـو اإلثنين والخميس 

 انقلب بأجر عمرة((.
وفيو: عن سهل بن حنيف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من خرج حتى 

 و كعدؿ عمرة((.يأتي ىذا المسجد مسجد قباء فيصلي في
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وفي كنز العماؿ: ))من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء ال يريد غيره وال يحملو 
على الغدو إال الصبلة في مسجد قباء فصلى فيو أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأـ القرآف كاف 

عجرة عن أبيو عن  لو مثل أجر المعتمر إلى بيت اهلل(( طب عن سعيد بن إسحاؽ بن كعب بن
 جده.

ومنو: ))من توضأ فأحسن وضوءه ثم دخل مسجد قباء فركع أربع ركعات كاف ذلك عدؿ 
 عمرة(( ش وعبد بن حميد، طب عن سهل بن حنيف.

وفي كنز العماؿ: أيضاً ))من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين كانت لو 
 عمرة(( طب عنو.



وضوء ثم خرج عامداً إلى مسجد قباء ال ينزعو إال الصبلة فيو وفيو: ))من توضأ فأحسن ال
 فصلى فيو ركعتين كانتا عدؿ عمرة(( الخطيب عن أبي أمامة.

وفيو: ))من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد قباء ال يخرجو إال الصبلة فيو انقلب 
 بأجر عمرة((، أبو نعيم في المعرفة.
فيصلي فيو كانت كعدؿ عمرة،  -يعني مسجد قباء-سجد وفيو: ))من خرج حتى يأتي ىذا الم

ليصلي فيو كانت لو  -يريد مسجد المدينة-ومن خرج على طهر ال يريد إال مسجدي ىذا 
 بمنزلة حجة(( ىب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيو.

 وفيو: ))من صلى في مسجد قباء كاف لو كأجر عمرة(( عق عن ابن عمر.
مسجد قباء يـو اإلثنين ويـو الخميس انقلب بأجر عمرة(( ابن سعد عن وفيو: ))من صلى في 

ظهير بن رافع الحارثي قاؿ: في شفاء الغراـ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قاؿ: ))كاف 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يزور قباء راكباً وماشياً ((.
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أتي قباء في كل سبت ويقوؿ: رأيت رسوؿ اهلل وفي صحيح مسلم: أف عبد اهلل بن عمر كاف ي
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأتيو كل سبت.

وعن سعد بن أبي وقاص قاؿ: واهلل ألف أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أف آتي إلى 
 بيت المقدس مرتين، ولو يعلموف ما فيو لضربوا إليو أكباد اإلبل.

كم بدعوات سمعتهن من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وفي كنز العماؿ: عن أنس قاؿ: أدعو ل
وسلم دعا بهن ألىل قباء))اللهم لك الحمد في ببلئك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في 

ببلئك وصنيعك إلى أىل بيوتنا، ولك الحمد في ببلئك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك 
قرآف، ولك الحمد باألىل والماؿ، الحمد بما ىديتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بال

ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، يا أىل التقوى ويا 
 أىل المغفرة(( طب في الدعاء والديلمي.

وفي الصحيحين: من حديث ابن عمر قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يزور مسجد 
 ركعتين.قباء راكباً وماشياً ويصلي فيو 
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 صبلة في مسجد الخيف بمنى
قاؿ األزرقي في تأريخ مكة: بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس قاؿ: صلى في مسجد الخيف 

 سبعوف نبياً كلهم مخطموف بالليف يعني رواحلهم.
وفيو: عن مجاىد ))حج خمسة وسبعوف نبياً كلهم قد طاؼ بالبيت وصلى في مسجد منى فإف 

 وتك صبلة في مسجد منى فافعل((.استطعت أف التف
وفيو: عن عطاء قاؿ: سمعت أباىريرة يقوؿ: لو كنت من أىل مكة ألتيت مسجد منى كل 

 سبت.
وفيو: عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أف خالد بن مضرس أخبره أنو رأى أشياخاً من 

 األنصار يتحروف مصلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أماـ المنارة.
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 صبلة النذر
[ وقاؿ تعالى:}يُوُفوَف بِالنَّْذِر 1قاؿ اهلل تعالى:}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ...{]المائدة:

 [.7ًرا {]اإلنساف: َوَيَخاُفوَف يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطي
 الوفاء بو((. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من نذر نذراً أسماه فعليو

وفي شرح األزىار البن مفتاح: عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من نذر نذراً فعليو الوفاء بو 
 ومن لم يسم فعليو كفارة يمين((.

وفيو: أيضاً بالحواشي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو أف رجبلً قاـ يـو الفتح فقاؿ: يارسوؿ 
 عليك مكة أف أصلي صبلة في بيت المقدس، زاد في اهلل إني نذرت هلل عزوجل إف فتح اهلل

رواية ركعتين، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :))صلها ىنا (( ثم عاد عليو فقاؿ: 
 ))صلها ىنا(( ثم عاد عليو فقاؿ: ))شأنك إذف(( ورواه أبو داود، ورواه من طريق آخر.

: ))والذي بعثني بالحق نبياً لو صليتها ىاىنا وفيو: أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لو
 ألجزأ عنك صبلة في بيت المقدس((.

[ قاؿ: كانوا يوفوف بطاعة اهلل من 7وفي الدر المنثور: في قولو تعالى}يُوُفوَف بِالنَّْذِر {]اإلنساف:
إذا نذروا  الصبلة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، وعن مجاىد}يُوُفوَف بِالنَّْذِر{، قاؿ:

 في حق اهلل تعالى، وعن عكرمة }يُوُفوَف بِالنَّْذِر{ قاؿ: كل نذر في شكر.
قلت: فمن نذر نذراً من صبلة أو صدقة أو صياـ أو حج أو عمرة أو غيرىا من الطاعات 

 والقرب إلى اهلل وجب على الناذر الوفاء بها والوصية بها عند الموت.
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 صبلة البر
[ ومن 23لى:}َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا {]اإلسراء:قاؿ اهلل تعا

اإلحساف صلتهما بعد موتهما بالصدقة والصبلة والدعاء وقراءة القرآف، وبكل ما يتقرب بو إلى 
 اهلل تعالى.

أسيد مالك بن ربيعة الساعدي فقد أخرج اإلماـ المرشدباهلل و أبو داود وابن ماجة عن أبي 
قاؿ: بينما أنا جالس عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذ جاءه رجل من األنصار فقاؿ: 

يارسوؿ اهلل ىل بقي علي من بر أبوي شيء أبرىما بو بعد موتهما؟ قاؿ: ))نعم خصاؿ أربع: 
ا، وصلة الرحم التي ال رحم الصبلة عليهما، واالستغفار لهما، وإنفاذ عهدىما، وإكراـ صديقهم
 لك إال من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برىما بعد موتهما((.

وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقاؿ: كل ذلك واصل إليو وال شيئ أنفع لو من 
 االستغفار ولو كاف شيء أفضل منو ألمركم بو في الوالدين.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من صلى ليلة  وذكر الصفوري الشافعي في نزىة المجالس: عنو
الجمعة بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة 
اإلخبلص والمعوذتين خمس مرات، فإذا فرغ استغفر اهلل خمس عشرة مرة وصلى على النبي 

يو فقد أدى حقهما واليعلم صلى اهلل عليو وآلو وسلم خمس عشرة مرة وجعل ثوابهما لوالد
 ثوابهما إال اهلل تعالى((.
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 صبلة في فخ
أسند أبو الفرج األصفهاني في مقاتل الطالبين: عن أبي جعفر محمد بن علي قاؿ: مر النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم بفخ فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى وىو في الصبلة، فلما رأى 
 عليو وآلو وسلم يبكي بكوا فلما انصرؼ قاؿ: ))ما يبكيكم؟(( قالوا لما الناس النبي صلى اهلل

رأيناؾ تبكي بكينا يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))نزؿ علّي جبريل لما صليت الركعة األولى فقاؿ: 
 يامحمد إف رجبلً من ولدؾ يقتل في ىذا المكاف وأجر الشهيد معو أجر شهيدين((.

قرواش قاؿ: أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة وفيو بسنده قاؿ: حدثنا النضر بن 
فلما ارتحلنا من بطن مر قاؿ: لي يا نضر إذا انتهينا إلى فخ فأعلمني، قلت: أو لست تعرفو؟ 



قاؿ: بلى ولكن أخشى أف تغلبني عيني، فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا ىو نائم 
قلت: فقد بلغت، فقاؿ حل محملي فحللتو، فتنحنحت فلم ينتبو، فحركت المحمل فجلس، ف

ثم قاؿ: صل القطار، فوصلتو، ثم تنحيت بو عن الجادة فأنخت بعيره، فقاؿ: ناولني اإلداوة 
والركوة فتوضأ وصلى ثم ركب، فقلت لو: جعلت فداؾ رأيتك قد صنعت شيئاً أفهو من مناسك 

بق أرواحهم أجسادىم إلى الحج؟قاؿ: ال ولكن يقتل ىاىنا رجل من أىل بيتي في عصابة تس
الجنة، وذكر ىذين الحديثين شيخنا شيخ اإلسبلـ الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور 

 المؤيدي في كتابو التحف شرح الزلف وقاؿ: رواه في الشافي.

(1/282) 

 

قاؿ األزرقي: فخ وادي مكة األعظم وجبل البرود وىو الجبل الذي بفخ الذي قتل فيو الحسين 
وفي تعليق على األزرقي الطبعة الثانية قاؿ: فخ وادي معروؼ بمكة واقع في مدخلها بن علي، 

بين طريق جدة وبين التنعيم ووادي فاطمة، ويسمى أيضاً وادي الزاىر لكثرة األشجار واألزىار 
التي كانت فيو قديماً، أما اليـو فيعرؼ باسم الشهداء وذلك على ما نعتقد إشارة إلى الوقعة 

بين الحسين بن علي بن الحسن وبين جيوش بني العباس   ى169ت يـو التروية عاـ التي وقع
 وأسفرت عن قتل الحسين وجماعة من عسكره وأىل بيتو.

قلت: وىذا اإلماـ ىو أبو عبد اهلل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط 
رزقو   ى169في شهر ذي القعدة رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليهم أجمعين دعا إلى اهلل تعالى 

اهلل تعالى الشهادة وجماعة من أنصاره ومن أىل بيتو في ىذا الموضع، وكاف من األئمة العلماء 
العباد الزىاد، وكاف ينفق ويتصدؽ بما معو ويقوؿ: إنو يخاؼ أف ال يقبل منو صدقاتو ألف 

 الذىب والفضة والتراب عنده بمنزلة واحدة.
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 سجد الكوفةصبلة في م
ذكر في كنز العماؿ عن حبة العرني قاؿ: جاء رجل إلى علي فقاؿ: إني أريد بيت المقدس 
ألصلي فيو فقاؿ لو علي: بع راحلتك وكل زادؾ وصل في ىذا المسجد فإنو قد صلى فيو 

 سبعوف نبياً ومنو فار التنور ػ يعني مسجد الكوفة ػ أبو الشيخ.
بة وبرأ النسمة إف مسجدكم ىذا لرابع أربعة من مساجد وفيو عن علي قاؿ: والذي فلق الح



المسلمين، والركعتاف فيو أحب إلي من عشر فيما سواه إال المسجد الحراـ ومسجد رسوؿ اهلل 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالمدينة، وإف من جانبو األيمن مستقبل القبلة فار التنور، أبو الشيخ.

(1/284) 

 

 أو العمرة صبلة قبل اإلحراـ بالحج
قاؿ في شرح األزىار البن مفتاح رحمو اهلل تعالى: من المندوبات توخي عقيب صبلة فرض؛ 

أي يتوخى أف يكوف عقد إحرامو عقيب صبلة فرض، وإف ال يتفق لو عقيب فرض فركعتاف 
 يصليهما. انتهى المراد.

ي مسجده بذي وعن ابن عباس خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حاجاً فلما صلى ف
 الحليفة ركعتين أوجبو في مجلسو فأىلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيو انتهى من حواشي األزىار.

 ويستحب أف يقرأ في األولى الكافروف وفي الثانية اإلخبلص.
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 صبلة بوادي العقيق
اهلل  وفي كتاب الحج والعمرة: لشيخ اإلسبلـ موالنا مجد الدين بن محمد المؤيدي عنو صلى

عليو وآلو وسلم ))أتاني آت من ربي وأنا بوادي العقيق فقاؿ: صلّْ بهذا الوادي المبارؾ ركعتين 
 وقل لبيك بحجة وعمرة((.
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 صبلة في مسجد ذي الحليفة
ذكر في تخريج أحاديث البحر الزخار أف ابن عمر كاف يقوؿ: ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

لحليفة ركعتين ثم إذا استوت بو ناقتو قائمة عند مسجد بني الحليفة أىل وآلو وسلم يركع بذي ا
بهؤالء الكلمات يعني: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إف الحمد والنعمة لك 

 والملك ال شريك لك((.

(1/287) 



 

 صبلة عند غدير خم
ين علي بن أبي طالب أخرج الحافظ محمد بن سليماف الكوفي في مناقب اإلماـ أمير المؤمن

رضواف اهلل وسبلمو عليو بسنده عن عبداهلل بن باقل الكندي قاؿ: كنت جالساً عند زيد بن أرقم 
فجاء رجل على بغلة قمراء فقاؿ: أنت صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: أنا 

كنت مع النبي صلى زيد فأعادىا عليو ثبلث مرات فلم يزد على أف قاؿ: أنا زيد فقاؿ: الرجل  
اهلل عليو وآلو وسلم يـو غديرخم؟ قاؿ: نعم قاؿ فما سمعتو يقوؿ في علي، قاؿ: أمر بدوحات  

ُكنَّ في الوادي فقممن أو كنسن، ثم صلى ركعتين أخف فيهما القياـ والركوع والسجود 
قالوا:  والقعود، ثم خطب خطبة خفيفة فقاؿ: ))أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟

بلى يارسوؿ اهلل قاؿ: فأخذ بيد علي فرفعها فقاؿ: من كنت وليو فهذا وليو، اللهم واؿ من وااله 
وعاد من عاداه(( فقاؿ: لو الرجل أنت سمعتو؟ فقاؿ: واهلل ما بالدوحات أحد إال سمع بأذنيو 

من ترجمة 876ورأى بعينيو، قاؿ في التخريج: وقريباً منو جداً رواه ابن عساكر تحت الرقم 
 أمير المؤمنين من تأريخ دمشق.
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 ذكر بعض ما ورد من اآلثار في السجود
السجود هلل تعالى فضل من إفضالو، ونعمة من إنعامو، وكرامة من إكرامو وإحسانو على عباده 

المسلمين، شرع لهم السجود واإلخبلص، ووعدىم القبوؿ والخبلص، ليتشرفوا بإخبلص 
ه ال شريك لو، فهو إرضاء هلل تعالى وإرغاـ للشيطاف العدو لئلنساف، وسترًا العبودية لو وحد

واقياً من الكبرياء والخيبلء؛ ألف السجود صفة منتهى الخضوع، والذلة والعبودية والخشوع، 
فلذا فبل يكوف إال هلل الواحد األحد، المستحق لذلك دوف سواه، فهو شرؼ المؤمن، وىو عزه 

بو وىو امتثالو، وىو سره بينو وبين خالقو العزيز الحكيم، قاؿ اهلل وىو كرامتو، وىو قر 
[ وقاؿ تعالى:}َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت 62تعالى:}فَاْسُجُدوا لِلَِّو َواْعُبُدوا {]النجم:

ى: }َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد [ وقاؿ تعال15َواأَلْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِظبلَلُُهْم بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ{]الرعد:
 [.26َلُو َوَسبّْْحُو لَْيبلً َطِويبلً {]اإلنساف:

وروى اإلماـ المرشد باهلل في أماليو: عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 
 ))إف أقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد فأكثروا الدعاء((.

هلل عليو وآلو وسلم ))عليك بكثرة السجود فإنك التسجد هلل وفي الكنز الثمين: عنو صلى ا



،عن ثوباف وأبي   سجدة إال رفعك اهلل بها درجة وحط عنك بها خطيئة(( حم، ـ، ت، ف، ى
 الدرداء.
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وفي كنز العماؿ: عن علي قاؿ: لما كاف يـو بدر قاتلت شيئاً من قتاؿ ثم جئت إلىالنبي صلى 
فإذا ىو ساجد يقوؿ: ))ياحي ياقيـو ((، ال يزيد عليها، ثم ذىبت فقاتلت،  اهلل عليو وآلو وسلم

(( فلم يزؿ يقوؿ  ثم جئت فإذا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ساجد يقوؿ: ))ياحي ياقيـو
 حتى فتح اهلل عليو. ف والبزار والفريابي في الذكر،ؾ، ىق في الدالئل.

هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا قرأ ابن آدـ وأخرج مسلم عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا
السجدة اعتزؿ الشيطاف يبكي يقوؿ: يا ويلو أمر ابن آدـ بالسجود فسجد فلو الجنة، وأمرت 

 بالسجود فأبيت فلي النار((.
وعن أبي ذر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إني أرى ما ال تروف وأسمع ما ال تسمعوف، أطت 

ف تئط، فما فيها موضع شبر إال وفيو ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع السماء وحق لها أ
جبهتو هلل، واهلل لو تعلموف ما أعلم لضحكتم قليبًل ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على 

 الفرش، ولخرجتم إلى الفلوات تجأروف إلى اهلل واهلل لوددت أني كنت شجرة تعضد((.
 عليو وآلو وسلم ))أطيلوا السجود بين يدي اهلل فإف اهلل وفي نزىة المجالس: عنو صلى اهلل

 يحب أف يرى عبده ساجداً بين يديو((.
وسئل ابن عباس عن ثواب طوؿ السجدة فقاؿ: الخلود في الجنة كما أف من سجد لصنم 

 سجدة يكوف مخلداً في النار.
[ قاؿ: 29ثَِر السُُّجوِد {]الفتح:وعن اإلماـ زيد في قولو تعالى: }ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن أَ 

 صفرة الوجوه وعمشة العيوف، أخرجو المرشد باهلل.
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[ قاؿ: اعنتوا ىذه الوجوه هلل 62وعن قتادة في قولو تعالى}فَاْسُجُدوا لِلَِّو َواْعُبُدوا {]النجم:
 وعفروىا في طاعة اهلل.

بد من ربو وىو ساجد (( أال تسمعونو وفي الدر المنثور: عن مجاىد قاؿ: ))أقرب ما يكوف الع
[ وعن الكسائي عن وىب الكلمات التي تلقاىا آدـ من 19يقوؿ}َواْسُجْد َواقْػَتِرْب {]العلق:



ربو: ال إلو إال أنت سبحانك وبحمدؾ عملت سوءًا وظلمت نفسي فتب علي ياخير التوابين، 
 من قالها في سجوده خرج من ذنوبو كيـو ولدتو أمو.

ألولياء: عن حذيفة بن اليماف ))من أحب حاالً يحب اهلل العبد عليها أف يجده عافرًا وفي حلية ا
 بوجهو ((.

وعن عبادة بن الصامت: ))ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب اهلل لو حسنة وحط عنو بها 
 سيئة ورفع لو بها درجة فاستكثروا من السجود((.

وسى إذا دعوتني فكن خائفاً مشفقاً وجبًل، وعفر وفيها: عن وىب قاؿ: ))أوحى اهلل تعالى إلى م
خدؾ بالتراب، واسجد لي بمكاـر وجهك وبدنك، واسألني حين تسألني بخشية من قلب 

وجل، واخشني أياـ الحياة، وعلم الجاىل آآلئي، وقل لعبادي ال يتمادوا في غي ما ىم فيو فإف 
 أخذي أليم شديد((.

 سمي السجاد لكثرة سجوده.ويروى أف اإلماـ زين العابدين إنما 
 وفي الحلية: عن حبيب بن أبي ثابت قاؿ: من وضع جبينو هلل تعالى فقد برئ من الكبر.
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قلت: والسجود منو ما ىو واجب ىيئة من ىيئات الفريضة التي ىي عماد الدين، والفارقة بين 
و مسنوف أو مندوب أو المؤمنين والكافرين، والركن الثاني من أركاف اإلسبلـ، ومنو ما ى

مستحب، فالمسنوف مثل سجود التبلوة، والسجود على الحجر األسود بعد تقبيلو ونحوه، 
والمندوب مثل سجود الشكر، وسجود اللجوء .. ونحوه، والمستحب مثل سجود التضرع 

 وطلب المغفرة .. ونحوه.
األرض ابتغاء رضاء اهلل والسجود ىوأف ينوي السجود هلل تعالى فيخر واضعاً جبهتو وأنفو على 

تعالى وتعبداً ورقاً وخشوعاً لو عزوجل دوف سواه، مخلصاً النية والطوية، وأفضلو ما كاف على 
التراب، لما ورد عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ترب وجهك لمن سجدت لو(( أو كما 

 قاؿ.
جدة نذر، وسجدة قاؿ في حواشي األزىار: والسجدات سبع، سجدة صبلة، وسجدة سهو، وس

تطوع، وسجدة خشوع واعتراؼ بالذنب، وسجدة شكر هلل تعالى، وسجدة تبلوة، وقاؿ في 
 الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قولو:

 سجود صبلة ثم سهو وشاكر
 



 ومستغفر ثم التبلوة خامس
 

 وزيد لنذر موجب وتطوع
 

 دراىا لبيب للعلـو ممارس
 

 ل:وهلل القائ
 سبحاف من لو سجدنا بالجباه لو

 
 على شبى الشوؾ والمحمى من اإلبر

 
 لم نبلغ العشر من معشار نعمتو

 
 وال العشير وال عشرًا من العشر
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وفي لوامع األنوار: عن ولي آؿ محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم محمد بن منصور المرادي 
سى رحمو اهلل أثرًا خفياً من السجود وكذلك رضي اهلل تعالى عنو رأيت في وجو أحمد بن عي

رأيت في وجو عبد اهلل بن موسى يعني بن عبد اهلل بن الحسن وقاسم بن إبراىيم وعبد اهلل بن 
موسى بن جعفر يعني الصادؽ وإدريس بن محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن وعبيد اهلل 

د اهلل بن حسن بعضهم أكثر من بعض. بن علي بن عبد اهلل وعبد اهلل بن محمد بن يحيى بن عب
 انتهى.
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 سجود السهو
ىو مشروع إجماعاً لجبر ما حصل في الصبلة من الزيادة ونحوه حسب تفصيلو في كتب 

الفروع وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 



 (.وآلو وسلم: ))لكل سهو سجدتاف بعد ما يسلم(
وفي تخريج البحر: عن عبد اهلل بن جعفر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من 

 شك في صبلتو فليسجد سجدتين بعد ما يسلم(( أخرجو أبو داود.
 وعن ثوباف أيضاً عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))لكل سهو سجدتاف بعد السبلـ((.

: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىما المرغمتاف وفي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى
 ترغماف الشيطاف ((.

وفي تخريج البحر: روي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))سجدتا السهو جبر للنقصاف 
 وترغيم للشيطاف(( حكاه في االنتصار.

صلى اهلل عليو وآلو وأخرج الحاكم في المستدرؾ: عن أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
وسلم: ))إذا شك أحدكم في صبلتو فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التماـ سجد 
سجدتين فإف كانت صبلتو تامةكانت الركعة نافلة والسجدتاف وإف كانت ناقصو كانت الركعة 

 تماماً لصبلتو والسجدتاف ترغماف أنف الشيطاف((.
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا صلى أحدكم فلم وأخرج عن أبي سعيد قاؿ: قاؿ رس

يدر كم صلى فليسجد سجدتين وإذا جاء أحدكم الشيطاف فقاؿ: إنك قد أحدثت فليقل  
 كذبت إال ما وجد ريحاً بأنفو أو سمع صوتاً بأذنو((.

فقيل وفي كنزالعماؿ مسند ابن مسعود: صلى بنا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم الظهر خمساً 
 .  لو: إنك صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم. ش، خ، ـ، د، ت، ف ، ى
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 وفيو أيضاً: أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكبلـ. ش.
وفيو: عن أبي ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سجد سجدتي السهو بعدما سلم وتكلم 

 ثم رفع وكبر ثم سجد وكبر ثم رفع وكبر. ش. وكبر وىو جالس،
وكاف اإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل بن اإلماـ القاسم بن محمد يكثر من السجود، وروي أف 

 الحسنين عليهما السبلـ كانا يكثراف من سجود السهو ولما ُسئبل قاال: لحديث النفس.
سلم ))بعدما يسلم((، ولفعلو صلى اهلل قلت: ومحلهما بعد التسليم لقولو صلى اهلل عليو وآلو و 

 عليو وآلو وسلم، ولكثرة األدلة في ذلك.
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 السجود في القرآف الكريم
السجدات خمس عشرة في أربع عشرة سورة من القرآف الكريم وبعضهم قاؿ: إنها اثنتا عشرة، 

في أربع حسبما  وبعضهم قاؿ: إنها إحدى عشرة سجدة وجعل أمير المؤمنين علي العزائم منها
 يأتي قريبًا.

عن علي رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سجد في صبلة 
 الصبح في تنزيل السجدة. أخرجو الطبراني.

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو سجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النجم فمابقي 
كفاً من تراب فرفعو إلى جبهتو، فلقد رأيتو قُتل كافرًا. ابن أبي   أحد إال سجد معو إال شيخ أخذ

 شيبو.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ىريرة سجدنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في}ِإَذا 

 [.1[ و}اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق {]العلق:1السََّماُء انَشقَّْت {]اإلنشقاؽ:
 ابن عباس كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسجد في }ص{.وأخرج أيضاً عن 

وأخرج الحاكم عن عقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))فضلت 
سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدىما فبل يقرأىما(( وفي رواية عن عمر أف ىذه السورة 

 فضلت على سائر السور بسجدتين.
كر عن أبي الدرداء أنو سجد مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم اثنتي وأخرج ابن عسا 

 عشرة سجدة منهن التي في النجم.
وفي مسند اإلماـ زيد: حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ قاؿ: عزائم 

َرْأ بِاْسمِ  رَبَّْك الَِّذي َخَلَق  سجود القرآف أربعة، ألم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، و}اقػْ
 { قاؿ: عليو السبلـ وسائر ما في القرآف فإف شئت فاسجد وإف شئت فاترؾ.
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وسألت زيد بن علي عليو السبلـ عن الرجل يقرأ السجدة في المجلس مرارًا، قاؿ عليو السبلـ 
آخر  : يسجد سجدة واحدة تجزئو، وقاؿ زيد بن علي عليو السبلـ إذا كانت السجدة في

 السورة فاركع بها، وإف كانت في وسط السورة فبل بد من أف تسجد.
قاؿ في تخريج أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى: والمراد بالعزيمة الفريضة في عرؼ الشرع، 

وذىب إلى وجوب ذلك الباقر وأحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور واإلماـ 
ىذه األربع إلى تماـ أربعة عشر موضعاً، وقاؿ  يحيى بن حمزة وقاؿ أبو حنيفة: تجب في



مالك: العزيمة في أحد عشر بإخراج الثبلث السجدات في المفصل وذىب الجمهور إلى أنو 
 سنة، وىو اختيار القاسم والهادي والمؤيد باهلل.

وفي المستدرؾ: عن أبي سعيد الخدري أنو قاؿ: قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
على المنبر فلما بلغ السجدة نزؿ فسجد وسجد الناس معو، فلما كاف يوماً آخر }ص{ وىو 

قرأىا فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))ىي 
 توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزؿ وسجد وسجد الناس((.

خلف حنظلة األنصاري إماـ مسجد قباء فقرأ  وأخرج أبو نعيم عن جبلة بن سحيم قاؿ: صليت
 في الركعة األولى سورة مريم فلما بلغ السجدة سجد.

وفي الدر المنثور: وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قاؿ: إذا قرأ الرجل السجدة فبل يسجد 
 حتى يأتي على اآلية كلها فإذا أتى عليو رفع يديو وكبر وسجد.
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عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأخرج النسائي عن 
يقوؿ في سجود القرآف بالليل ))سجد وجهي للذي خلقو وصوره وشق سمعو وبصره بحولو 

 وقوتو(( مرارًا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن قيس بن السكن قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: 

لقو وشق سمعو وبصره (( قاؿ ابن السكن: وبلغني أف داود عليو السبلـ  ))سجد وجهي للذي خ
كاف يقوؿ: سجد وجهي متعفراً في التراب لخالقي وحق لو، ثم قاؿ: سبحاف اهلل ما أشبو كبلـ 

 األنبياء بعضهم ببعض.
وفي المستدرؾ: عن عائشة قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: في سجود 

بالليل ))سجد وجهي للذي خلقو وشق سمعو وبصره بحولو وقوتو فتبارؾ اهلل أحسن  القرآف
 الخالقين((.

وفيو عن ابن عباس قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل 
إني رأيت في ىذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف الشجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، 

سجدت فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وىي ساجدة وىي تقوؿ: اللهم ف
اكتب لي عندؾ بها أجرًا، واجعلها لي عندؾ ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلت 

من عبدؾ داود، قاؿ ابن عباس: فرأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قرأ السجدة ثم 
 اجد، يقوؿ: مثل ما قاؿ الرجل من كبلـ الشجرة.سجد فسمعتو وىو س



(1/298) 

 

وقاؿ في حواشي شرح األزىار: البن مفتاح رحمو اهلل تعالى روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
أنو كاف يقوؿ: في سجوده ))اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، 

بحولو وقوتو تبارؾ اهلل أحسن الخالقين، سجد وجهي للذي خلقو وصوره، وشق سمعو وبصره، 
اللهم اكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندؾ ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها 

 من عبدؾ داود((.
 قلت: وأما تعيين مواضع اآليات الكريمة فهو كما يلي:

سراء، في سورة مريم، في آخر سورة األعراؼ، في سورة الرعد، في سورة النحل، في سورة اإل
في سورة الحج اثنتاف، في سورة الفرقاف، في سورة النمل، في سورة الجرز السجدة، في سورة 

 ص، في سورة حم فصلت، في سورة النجم، في سورة اإلنشقاؽ، في سورة القلم.
 وقد نظمها بعضهم فقاؿ:

 وإف تتل في التنزيل فاسجد ألربع
 

 وعشر وفي ص خبلؼ تحصبل
 

 راؼ ونحل ومريمبرعد وأع
 

 وإسراء وثن الحج فرقاناً انجبل
 

 كذا جرز نمل وص وسجدة
 

 وفي اقرأ مع انشقت وبالنجم كمبل
 

 فأوجبها النعماف عند شروطها
 

 على حاضريها نحن قلنا: تنفبل
 

وفي الدر المنثور: وأخرج البيهقي عن عائشة عن ابن سيرين قاؿ سئلت عائشة عن سجود 



تؤديو أوتطوع تطوعو وما من مسلم سجد هلل سجدة إال رفعو اهلل بها القرآف فقالت: حق هلل 
 درجة وحط عنو بها خطيئة أو جمعهما لو كلتيهما.
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 سجود الشكر
زِيَدنَُّكْم {]إبراىيم: ََ [ وقاؿ تعالى: }فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي 7قاؿ تعالى:}لَِئْن َشَكْرُتْم اَل

[ وقاؿ 145[ وقاؿ تعالى:}َوَسَنْجِزي الشَّاِكرِيَن {]آؿ عمراف:152وف {]البقرة:َوالَ َتْكُفرُ 
 [.13تعالى:}َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر {]سبأ:

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم الصابر (( أخرجو اإلماـ 
خرجو ابن حباف في صحيحو وأبو الشيخ من يحيى بن حمزة في التصفية وقاؿ في تخريجو: أ

وجو آخر عن عائشة وىو عند مسلم من رواية عروة مختصرًا، وروت عائشة أف رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم توضأ وصلى ثم سجد وبكى حتى أذف ببلؿ للصبلة، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل  

))أفبل أكوف عبداً شكورًا،  كيف تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر؟ فقاؿ:
َهاِر  ولم ال أبكي وقد أنزؿ اهلل عليَّ }ِإفَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػَّ

[(( أخرجو اإلماـ يحيى بن حمزة في تصفية القلوب، وكاف رسوؿ اهلل صلى 164...{]البقرة:
 خر ساجداً شكراً هلل عزوجل. اهلل عليو وآلو وسلم إذا جاءه أمر يسره

ولما كتب اإلماـ علي رضواف اهلل وسبلمو عليو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بإسبلـ 
ىمداف في يـو واحد ))سجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم هلل شكراً ثم رفع رأسو، 

 (.وقاؿ: السبلـ على ىمداف، السبلـ على ىمداف، السبلـ على ىمداف(
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وفي حديث زواج أمير المؤمنين علي عن أنس، فلما أقبل علي قاؿ لو النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم :))إف اهلل جل وعبل أمرني أف أزوجك فاطمة وقد زوجتكها علىأربعمائة مثقاؿ فضة 

 أرضيت(( قاؿ: قد رضيت يارسوؿ اهلل، قاؿ: ثم قاـ علي فخر ساجداً هلل شكرًا.
د الرحمن بن عوؼ رضي اهلل عنو قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعن عب

فتوجو نحو صدقتو فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجداً فأطاؿ السجود حتى ظننت أف اهلل قد 
قبض نفسو فيها، فدنوت منو فرفع رأسو فقاؿ: ))من ىذا؟(( فقلت:عبد الرحمن بن عوؼ 



رسوؿ اهلل سجدت سجدة حسبت أف اهلل قد قبض نفسك فيها فقاؿ: ))ما شأنك؟(( فقلت: يا 
فقاؿ: ))إف جبريل أتاني فبشرني ، فقاؿ: إف اهلل عزوجل يقوؿ من صلى عليك صليت عليو 

 ومن سلم عليك سلمت عليو فسجدت شكرًا(( أخرجو الحاكم في المستدرؾ.
خرج أنو صلى اهلل عليو وأخرج الحاكم أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم رأى القرد فخر ساجداً وأ

 وآلو وسلم رأى نغاشاً فخر ساجدًا، قلت والنغاش ضعيف الحركة الناقص الخلقة.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من 

خر ساجدًا، مكة نريد المدينة فلما كنا قريباً من عزوراء نزؿ ثم رفع يديو، فدعا اهلل ساعة ثم 
فمكث طويبًل، ثم قاـ فرفع يديو ساعة، ثم خر ساجدًا، فعلو ثبلثاً، وقاؿ: ))إني سألت ربي 
وشفعت ألمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكرًا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي 
ألمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي ألمتي فأعطاني 

 اآلخر فخررت ساجداً لربي(( رواه أبو داود. الثلث
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وفي كنز العماؿ: ))يا معاذ رأيت تدري لم ذاؾ، إني صليت ما كتب لي ربي فقاؿ: يا محمد ما 
أفعل بأمتك؟ قلت: رب أنت أعلم فأعادىا علي ثبلثاً أو أربعاً فقاؿ: لي في آخرىا ما أفعل 

ال أخزيك في أمتك فسجدت لربي، وربك شاكر  بأمتك؟ قلت: أنت أعلم يا رب، قاؿ: إني
 يحب الشاكرين(( طب عن معاذ.

وفيو ))إف ربي استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم ، قلت: ما شئت يارب ىم خلقك وعبادؾ، 
فاستشارني في الثانية، فقلت لو: كذلك، فاستشارني في الثالثة، فقلت لو: كذلك، فقاؿ تعالى 

أحمد، وبشرني أف أوؿ من يدخل الجنة معي من أمتي سبعوف ألفاً إني ال أخزيك في أمتك يا 
مع كل ألف سعبوف ألفاً ليس عليهم حساب، ثم أرسل ادع تجب، وسل تعط، فقلت: لرسولو 
َأَو ُمعطي ربي تعالى سؤلي؟! قاؿ: ما أرسل إليك إال ليعطيك، ولقد أعطاني من غير فخر غفر 

ي حيا صحيحاً، وأعطاني أف ال يجوع أمتي وال تغلب، لي ما تقدـ من ذنبي وما تأخر وأنا أمش
وأعطاني الكوثر نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني القوة والنصر، والرعب يسعى بين 
يدي شهرًا، وأعطاني أني أوؿ األنبياء دخوالً الجنة، وطيب لي وألمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرًا 

نا في الدين من حرج، فلم أجد لي شكراً إال ىذه مما شدد على من كاف قبلنا، ولم يجعل علي
 السجدة(( حم، وابن عساكر عن حذيفة.

وفيو ))إف اهلل تعالى أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلوف الجنة بغير حساب (( قاؿ: عمر فهبل 



استزدتو قاؿ: ))قد استزدتو فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً(( قاؿ: فهبل 
زدتو قاؿ: ))قد استزدتو فأعطاني ىكذا وفتح يديو(( الحكيم ، طب عن عبد الرحمن بن است

 أبي بكر.
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 وفيو ))إف ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلوف الجنة بغير حساب ((.
قاؿ عمر رضي اهلل عنو: يا رسوؿ اهلل ىبل استزدتو قاؿ: ))قد استزدتو فأعطاني ىكذا وبسط 

 ، طب عبد الرحمن بن أبي بكر.باعو(( حم
 وفيو قاؿ: سجد أبو بكر حين جاء فتح اليمامة.

وفيو قاؿ بشر عمر بفتح فسجد ولما وجد أصحاب علي عليو السبلـ ذا الثدية المخدج بين 
 القتلى خروا سجداً وسجد علي معهم.

مرارًا فلم  وفي الحدائق الوردية: روي عن علي بن الحسين عليهما السبلـ أنو دعا غبلماً لو
يجبو فلما خرج وجده قاعداً على الباب فقاؿ: ما منعك أف تجيبني؟ فقاؿ: أمنتك قاؿ: فخر 

ساجداً هلل يحمد اهلل ويشكره، وقاؿ: الحمد هلل الذي أمن العباد من شري، ثم قاؿ: اذىب 
ذكر  فأنت حر لوجو اهلل تعالى، ولقب بالسجاد لكثرة سجوده صلوات اهلل تعالى عليو؛ ألنو ما

هلل عزوجل نعمة عليو إال سجد، وال قرأ آية من كتاب اهلل عزوجل فيها سجود إال سجد، وال 
فرغ من صبلة مفروضة إال سجد، وال وفق إلصبلح بين اثنين إال سجد، وما قاـ بعمل يرضاه 

 اهلل تعالى إال سجد .. وغير ذلك، ولقد كاف أثر السجود في جميع مواضع سجوده.
ياء:حدثنا عثماف بن عبد الرحمن بن علي بن زيد بن جدعاف قاؿ: أخبرت وفي حلية األول

الحسن، يعني البصري بموت الحجاج، فسجد وقاؿ: اللهم عقيرؾ وأنت قتلتو، فاقطع سنتو 
 وأرحنا من سنتو وأعمالو الخبيثة، ودعا عليو.
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السبلـ بأبي أنت وأمي أنا  وفيها أيضاً عن عروة بن رويم قاؿ قالت: الصفراء امرأة موسى عليو
أيم منك منذ كلمك ربك، وكاف موسى عليو السبلـ لم يأِت النساء منذ كلمو اهلل تعالى، وكاف 
ألبس وجهو حريرة أو برقعاً فكاف أحد الينظر إليو إال مات فكشف لها عن وجهو فأخذىا من 

ت: ادع اهلل أف غشيتو مثل شعاع الشمس، فوضعت يدىا على وجهها وخرت هلل ساجدة، فقال



يجعلني زوجتك في الجنة، قاؿ: لك ذلك إف لم تتزوجي بعدي فإف المرأة آلخر أزواجها، 
 قالت: فأوصني، قاؿ: التسألي الناس شيئاً.

وفيها أيضاً: حدثنا جعفر قاؿ: كنا ننصرؼ من مجلس ثابت البناني فنأتي حبيباً الفارسي أبا 
 لعق بقرف معلق ببيتو ثم يقوؿ:محمد، فيحث على الصدقة فإذا وقعت قاـ فت

 ىا قد تغديت وطابت نفسي
 

 فليس في الحي غبلـ مثلي
 

 إال غبلـ قد تغذى قبلي
 

سبحانك وحنانيك خلقت فسويت وقدرت فهديت وأعطيت فأغنيت وأقنيت وعافيت وعفوت 
نفذ وأعطيت فلك الحمد على ما أعطيت حمداً كثيرًا طيباً مباركاً، حمداً ال ينقطع أواله وال ي

أخراه، حمداً أنت منتهاه فتكوف الجنة عقباه، أنت الكريم األعلى وأنت جزيل العطاء، وأنت 
أىل النعماء، وأنت ولي الحسنات وأنت خليل إبراىيم ال يحفيك سائل وال ينقصك نائل وال 
يبلغ مدحتك قوؿ قائل، سجد وجهي لوجهك الكريم ثم يخر فيسجد ونسجد معو، ثم يفرؽ 

 ن حضر من المساكين.الصدقة على م
قاؿ في حواشي شرح األزىار: وكذا لو رأى فاجرًا فيسجد هلل تعالى لعدـ فعلو مثلو، لكن 

يستحب لو إظهار ذلك زجراً للفاسق إذا علم بخبلؼ من رأى عليبًل فيسجد خفية لئبل يجرح 
 قلب المبتلى.

(1/304) 

 

ؿ سبحاف اهلل األعلى وبحمده ثبلثاً قلت: وأقل ما يقوؿ الساجد في سجوده بعد تكبيرة االنتقا
أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أوإحدى عشرة، وقد جاء في بعض الروايات أف يقوؿ: سبوح قدوس 

 رب المبلئكة والروح سبحاف ربنا إف كاف وعد ربنا لمفعواًل، أو رب اغفر لي ثبلث مرات.
أشكرؾ وشكري لك نعمة  وذكر ابن كثير في تفسيره: أف داود عليو السبلـ قاؿ: يارب كيف

منك علي؟ فقاؿ اهلل تعالى: اآلف شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر 
 النعم.

وفي دعاء اإلماـ السجاد علي بن الحسين بن علي رضواف اهلل وسبلمو عليهم: اللهم إف أحدًا 



يبلغ مبلغاً من طاعتك  اليبلغ من شكرؾ غاية إال حصل عليو من إحسانك ما يلزمو شكرًا، وال
وإف اجتهد إال كاف مقصراً دوف استحقاقك بفضلك، فَأْشَكُر عبادؾ عاجز عن شكرؾ، 

 وَأْعَبُدىم مقصر عن طاعتك.
وروي في شرح األزىار: أف اإلماـ زين العابدين لما وصل إليو رأس من قتل السبط الحسين 

 ذي أراني في عدوي.رضواف اهلل وسبلمو عليو خر ساجداً وقاؿ: الحمد هلل ال
ولما طار البشير إلى زينب بنت جحش بالخبر أف اهلل تعالى زوجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم تركت ما بيدىا وقامت تصلي لربها شاكرة.
وقاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى: الحمد هلل الذي اليؤدي شكر نعمة من نعمو إال بنعمة 

 ا شكره بها.حادثو توجب على مؤديه
 وقاؿ القائل في ذلك:

 لو كل جارحة مني لها لغة
 

 تثني عليك بما أوليت من حسن
 لكاف ما زاد شكري إذ شكرت بو

 إليك أبلغ في اإلحساف والمنن
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 سجود طلب المغفرة
في الجامع الصغير للسيوطي رحمو اهلل تعالى: ))ما من عبد يسجد فيقوؿ رب اغفر لي ثبلث 

 غفر لو قبل أف يرفع رأسو(( طب. مرات إال
وعن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقوؿ في سجوده ))اللهم اغفر لي 

 ذنبي كلو دقو وجلو وأولو وآخره وعبلنيتو وسره(( أخرجو مسلم.
يو وفيو: عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))فأما الركوع فعظموا ف

 الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أف يستجاب لكم((.
وعن عائشة قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يدعو وىو ساجد ليلة النصف من 

شعباف يقوؿ:))أعوذ بعفوؾ من عقابك ، وأعوذ برضاؾ من سخطك، وأعوذ بك منك جل 
 ودي فتعلمتهن وعلمتهن(( وقد تقدـ.وجهك، وقاؿ: أمرني جبريل أف أرددىن في سج
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 سجود اللجوء إلى اهلل تعالى
[قاؿ في الكشاؼ: 98قاؿ اهلل تعالى: }َفَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن {]الحجر:

فافزع فيما نابك إلى اهلل، والفزع إلى اهلل ىو الذكر الدائم وكثرة السجود يكفك ويكشف عنك 
 .الغم

وأخرج اإلماـ المرشد باهلل في أماليو: بسنده إلى فيروز الديلمي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم: ))يكوف في رمضاف صوت (( قيل: يا رسوؿ اهلل في أولو أو في أوسطو أو في 
آخره؟ قاؿ: ))ال بل في النصف من رمضاف، إذا كاف ليلة النصف ليلة جمعة يكوف صوت من 

ماء يصعق لو سبعوف ألفاً ويخرس سبعوف ألفاً ويعمى سبعوف ألفاً ويصم سبعوف ألفاً(( الس
قالوا:يارسوؿ اهلل فمن السالم من أمتك؟ قاؿ: ))من لـز بيتو وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير هلل، 

ثم يتبعو صوت آخر، فالصوت األوؿ صوت جبريل عليو السبلـ ، والثاني صوت الشيطاف، 
مضاف، والمعمعة في شواؿ، وتمير القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحاج في والصوت في ر 

ذي الحجة، وفي محـر وما المحـر أولو ببلء على أمتي وآخره فرج ألمتي الراحلة في ذلك 
 الزماف بقتبها ينجو عليها المؤمن خير لو من دسكرة تغل مائة ألف((.
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بسنده إلى ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  وأخرج اإلماـ المرشد باهلل أيضاً 
وسلم: ))يطلع كوكب في آخر الزماف من المشرؽ يكوف في ذلك صيحة في رمضاف يموت 

فيها سبعوف ألفاً، ويعمى فيها سبعوف ألفاً، ويتيو سبعوف ألفاً، ويخرس سبعوف ألفاً، وينفتق سبعوف 
صم سبعوف ألفًا(( قيل: يا رسوؿ اهلل ما تأمرنا إف كاف ذلك؟ ألف عذراء، ويصعق سبعوف ألفاً، وي

قاؿ: ))عليكم بالصدقة والصبلة والتسبيح والتكبير وقراءة القرآف(( قيل: يا رسوؿ اهلل ما عبلمة 
ذلك أال يكوف في تلك السنة؟ قاؿ: ))إذا مضى النصف من رمضاف فقد أمنت(( ورواه في 

 شمس األخبار.
لب عن حذيفة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))مامن حاؿ وأخرج اإلماـ أبو طا

 يكوف عليو العبد أحب إلى اهلل من أف يراه ساجداً معفراً وجهو بالتراب((.
وأخرج أيضاً عن طاووس قاؿ: دخلت الحجر أراه قاؿ ليبلً فإذا علي ابن الحسين عليهما 

ثم سجد، قاؿ: فقلت: رجل صالح من أىل  السبلـ قد دخلو فقاـ يصلي، فصلى ما شاء اهلل



بيت الخير ألستمعن الليلة إلى دعائو، فسمعتو يقوؿ في سجوده: عبيدؾ بفنائك، مسكينك 
 بفنائك، فقيرؾ بفنائك، سائلك بفنائك، قاؿ: فما دعوت بو في كرب إال فرج عني.
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قتاؿ ثم جئت إلى النبي صلى  وفي كنز العماؿ: عن علي قاؿ: لما كاف يـو بدر قاتلت شيئاً من
اهلل عليو وآلو وسلم فإذا ىو ساجد يقوؿ: ))يا حي يا قيـو ال يزيد عليها(( ثم ذىبت فقاتلت، 

ثم جئت فإذا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ساجد يقوؿ: ))ياحي ياقيـو (( فلم يزؿ يقوؿ 
 ر ؾ، ىق في الدالئل.ذلك حتى فتح اهلل عليو، ف، والبزار، ع وجعفر الفرياني في الذك

 وعن ابن عباس: ))إذا رأيتم آية فاسجدوا ((، د،ت.
وفي حلية األولياء: عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف 

موسى بن عمراف عليو السبلـ كاف يمشي ذات يـو في الطريق فناداه الجبار جل جبللو يا 
فلم يجد أحدًا، ثم ناداه الثانية يا موسى بن عمراف، فالتفت يميناً  موسى، فالتفت يميناً وشماالً 

وشماالً فلم يجد أحدًا، ثم ارتعدت فرائصو، ثم نودي الثالثة يا موسى بن عمراف أنااهلل ال إلو إال 
أنا، فقاؿ: لبيك فخر هلل ساجدًا، فقاؿ: ارفع رأسك يا موسى بن عمراف فرفع رأسو، فقاؿ: يا 

ت أف تسكن في ظل عرشي يـو الظل إال ظلي، يا موسى كن لليتيم كاألب موسى إني أحبب
الرحيم، وكن لؤلرملة كالزوج الغضوب، يا موسى بن عمراف ارحم ترحم، ياموسى بن عمراف كما 

 تدين تداف...(( إلى آخر الحديث.
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ياه ذات يـو فوجدا وفي الحلية: أيضاً عن عبد اهلل بن عبيد كاف أليوب عليو السبلـ أخواف فأت
ريحاً فقاال: لو كاف علم اهلل تعالى من أيوب خيرًا ما بلغ بو كل ذلك، قاؿ: فماسمع أيوب شيئاً  

كاف أشد عليو من ذلك، فقاؿ: اللهم إف كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعاناً وأنا أعلم مكاف 
ي لم ألبس قميصاً جائع فصدقني، قاؿ: فصدؽ وىما يسمعاف، ثم قاؿ: اللهم إف كنت تعلم أن

قط وأنا أعلم مكاف عار فصدقني، قاؿ: فصدؽ وىما يسمعاف، ثم خر ساجدًا، ثم قاؿ: اللهم 
 ال أرفع رأسي حتى تكشف ما بي من الضر، فكشف اهلل تعالى ما بو.

قلت: وفي بعض الروايات أف نبي اهلل أيوب صلى اهلل عليو وسلم لبث في ببلئو ثماني عشرة 



َنا َلُو سنة قاؿ اهلل تعا لى: }َوَأيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َأّني َمسَِّني الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن ، فَاْسَتَجبػْ
 [ اآلية.83،84َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضّر. ..{]األنبياء:
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ي عبد اهلل وفي الحدائق قاؿ: وروى السيد أبو طالب رضواف اهلل وسبلمو عليو بإسناده عن أب
الفارسي قاؿ: حججنا مع القاسم بن إبراىيم الرسي عليو السبلـ فاستيقظت في بعض الليل 

فافتقدتو، فخرجت وأتيت المسجد الحراـ، فإذا أنا بو وراء المقاـ الطياً باألرض ساجداً وقد بل 
زين ملكك الثرى بدموعو وىو يقوؿ: إلهي من أنا فتعذبني فواهلل ما يشين ملكك معصيتي، وال ت

طاعتي، وروي أف كامل أىل البيت" عبد اهلل بن الحسن بن الحسن كاف يصلي الفجر بوضوء 
العشاء، وكاف إذا فرغ من صبلة الليل سجد على األرض فيأخذ في الدعاء فيسمع منو يقوؿ: 
إلهي لم أعبدؾ كما ينبغي لوجهك ولكني أعلم أنك تعلم أني لم أشرؾ بك شيئاً ولم أتخذ من 

 ولياً. دونك
وفي حلية األولياء: أنو نعي إلى أبي مسعود الموصلي ابناه فما حل حبوتو حتى قاؿ: ظالمين أو 

 مظلومين، فقيل: مظلومين، فحل حبوتو وخر ساجدًا، ثم رفع رأسو، فقاؿ: كيف كاف قصتهما؟
وفي حلية األولياء: عن عطاء الخراساني قاؿ: ما من عبد يسجد سجدة في بقعة من بقاع 

 رض إال شهدت لو يـو القيامة وبكت عليو يـو يموت.األ
قلت: ويدخل تحت سجود اللجوء إلى اهلل وسجود التضرع سجود التوبة واالعتراؼ بالذنب 

 وسجود الخشوع، ويفرؽ بينها بالنية واهلل تعالى الموفق.
وممن توفي وىو ساجد علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط وىو في حبس أبي 

لمنصور، قاؿ عبد اهلل بن الحسن: أيقظوا ابن أخي فإني أراه قد ناـ في سجوده، قاؿ: جعفر ا
فحركوه فإذا ىو قد فارؽ الحياة، فقاؿ: رضي اهلل عنك إف علمي فيك أنك تخاؼ ىذا 

 المصرع.
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 وممن فاضت نفسو وىو ساجد اإلماـ الناصر األطروش، ذكر ذلك في الحدائق.
عن أبي ثعلبة الخشني: إني ألرجو أف ال يخنقني اهلل عزوجل كما أراكم  وفي حلية األولياء:

تخنقوف عند الموت، قاؿ: فبينما ىو يصلي في جوؼ الليل قبض وىو ساجد فرأت ابنتو أف 



أباىا قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي؟ قالت: في مصبله فنادتو فلم يجبها، 
 قع لحينو ميتاً.فأيقظتو فوجدتو ساجداً فحركتو فو 

عن وىب بن منبو ركب ملك من الملوؾ فأعجبو ماىو فيو من زينة الدنيا وكثر األعواف والغلماف 
والمبلبس الحساف، فامتؤل تيهاً وكبرًا، فبينما ىو كذلك إذ جاءه شخص رث الثياب فسلم 

ت أمرًا عليو، فلم يرد السبلـ عليو، فأخذ بلجاـ فرسو، فقاؿ لو: أرسل اللجاـ فقد تعاطي
عظيماً، فقاؿ: إف لي إليك حاجة أسرىا إليك فأدنى إليو رأسو فساره وقاؿ لو: أنا ملك الموت 
فتغير لونو واضطرب لسانو وقاؿ: دعني حتى أرجع إلى أىلي فأودعهم، فقاؿ: ال واهلل ال ترى 

أىلك أبدًا، فقبض روحو فوقع كأنو خشبة، ثم مضى ملك الموت فرأى عبداً مؤمناً يمشي 
فسلم عليو فرد السبلـ عليو، فقاؿ: إف لي إليك حاجة وساره وقاؿ: أنا ملك الموت فقاؿ: 

مرحباً وأىبلً بمن طالت غيبتو، واهلل ما من غائب أحب إلي أف ألقاه منك، فقاؿ ملك الموت: 
اقض حاجتك التي خرجت إليها فقاؿ: واهلل ما من حاجة أحب إلي من لقاء اهلل تعالى، قاؿ: 

حالة اقبض روحك عليها فقد أمرت بذلك، فقاؿ: دعني أصلي واقبض روحي في  فاختر أي
 السجود، فصلى فقبض روحو وىو ساجد.
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وممن فاضت نفسو وىو ساجد في عصرنا ىذا السيد العبلمة يحيى بن عبد اهلل راوية األملحي 
بة المشرفة، وذكر لنا الحسني، وذلك في الحـر الشريف بمقاـ إبراىيم عليو السبلـ أماـ الكع

أف السيد العبلمة محمد بن قاسم أبو طالب الخطيب مات وىو ساجد بمدينة ذمار رحمهم اهلل 
 تعالى وإيانا والمؤمنين والمؤمنات.
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 سجود التضرع
التضرع ىو الخضوع والذلة هلل سبحانو وتعالى، فإذا كاف بالسجود فهو غاية الخضوع قاؿ اهلل 

ْر رَبََّك ِفي نَػْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَف اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ َوالَ َتُكْن تعالى}َواذْكُ 
[ وقاؿ تعالى:}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن قَػْبِلَك فََأَخْذنَاُىْم بِاْلَبْأَساِء 205ِمَن اْلَغاِفِليَن{]األعراؼ:

[ وقاؿ تعالى: }فَػَلْوالَ ِإْذ َجاَءُىْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن 42َعلَُّهْم يَػَتَضرَُّعوَف{]األنعاـ:َوالضَّرَّاِء لَ 
[ والتضرع يكوف بالدعاء 43َقَسْت قُػُلوبُػُهْم َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{]األنعاـ:



 وبالصبلة والدعاء وبالسجود وغير ذلك.
مالك عن أبيو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من عبد يسجد فيقوؿ: رب  عن أبي

 اغفر لي ثبلث مرات إال غفر لو قبل أف يرفع رأسو((.
وفي شمس األخبار: عن ضمرة بن حبيب عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما تقرب العبد 

 إلى اهلل تعالى بشيء أفضل من سجود خفي((.
ن الصامت: أنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:))مامن عبد وعن عبادة ب

يسجد هلل سجدة إال كتب لو بها حسنة ومحا عنو سيئو ورفع لو بها درجة، فاستكثروا من 
 السجود((.

وعن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من حالة يكوف العبد عليها 
 أف يراه ساجداً يعفر وجهو بالتراب((. أحب إلى اهلل من

وعن أبي ذر عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من سجد هلل سجدة كتب اهلل لو بها حسنة وحط 
 عنو بها سيئة ورفع لو بها درجة((.
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وعن أبي ىريرة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد 
 ( أخرجو مسلم.فأكثروا الدعاء(

وفي حلية األولياء: عن األحنف بن قيس قاؿ: سمعت أبا ذر يقوؿ: حدثني خليلي أبو القاسم 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))مامن عبد يسجد هلل عز وجل إال رفعو اهلل تعالى بها درجة 

 وحط عنو بها سيئة((.
ى اهلل عليو وآلو وسلم، فقلت: وعن معداف بن أبي طلحة قاؿ: لقيت ثوباف مولى رسوؿ اهلل صل

أخبرني بعمل يدخلني اهلل بو الجنة، أو قلت بأحب األعماؿ إلى اهلل فسكت، ثم سألتو 
فسكت، ثم سألتو الثالثة، فقاؿ: سألت عن ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: 

بها عنك  ))عليك بكثرة السجود فإنك التسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة وحط
 سيئة((.

وعن ثوباف عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))عليك بكثرة السجود فإنك التسجد هلل سجدة إال 
 رفعك اهلل بها درجة وحط عنك بها خطيئة((.

وفي حلية األولياء: عن أبي أمامة قاؿ: أنشأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم غزوة، فأتيتو 
لي بالشهادة فقاؿ: ))اللهم سلمهم وغنمهم (( قاؿ: فسلمنا  فقلت: يا رسوؿ اهلل ادع اهلل



وغنمنا، ثم أتيتو فقلت: يا رسوؿ اهلل مرني بعمل لعلي أبلغ بو، قاؿ: ))عليك بالصـو فإنو ال 
مثيل لو (( فلبثت ما شاء اهلل ثم أتيتو، فقلت: يا رسوؿ اهلل فمرني بعمل آخر قاؿ: ))اعلم أنك 

اهلل لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة(( وىو في كنز العماؿ لن تسجد هلل سجدة إال رفع 
 بأطوؿ من ىذا عن ع، ؾ.
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وفي المغازي للواقدي: بسنده قاؿ: لما ودع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عبد اهلل بن 
رواحة، قاؿ ابن رواحة: يا رسوؿ اهلل مرني بشيء أحفظو عنك، قاؿ: ))إنك قادـ غداً بلداً 

السجود بو قليل فأكثر السجود(( قاؿ عبد اهلل: مرني يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))اذكر اهلل فإنو عوف 
لك على ما تطلب (( فقاـ من عنده حتى إذا مضى ذاىباً رجع إليو فقاؿ: يارسوؿ اهلل إف اهلل 

وتر يحب الوتر قاؿ: ))يابن رواحة ما عجزت ، فبل تعجزف إف أسأت عشرًا أف تحسن واحدة(( 
 فقاؿ ابن رواحة: ال أسألك عن شيء بعدىا.

وروي أف نبي اهلل داود عليو السبلـ كاف يسجد هلل تعالى في آخر الليل سجدة يتضرع فيها إلى 
 اهلل تبارؾ وتعالى ويسأؿ حاجتو.

وفي الحلية: عن مجاىد قاؿ: لم ير إبليس ابن آدـ ساجداً قط إال التطم ودعا بالويل، ثم 
 جود فسجد فلو الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار.يقوؿ: أمر ىذا بالس

وفيها أيضاً: عن عبيد بن عمير قاؿ: ال تزاؿ المبلئكة تصلي على العبد ما داـ أثر السجود في 
 وجهو.

وفي الحدائق الوردية: أف اإلماـ عبد اهلل بن الحسن بن الحسن رضواف اهلل تعالى وسبلمو 
ى الفجر بوضوء المغرب والعشاء اآلخرة ستين سنة، فإذا كاف عليهم وىو كامل أىل البيت صل

آخر الليل سجد سجدة يقوؿ: فيها سبحانك لم أعبدؾ حق عبادتك غير أني لم أشرؾ بك 
 شيئاً.
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وفي كنز العماؿ: مر رجل ممن كاف قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسو بشيء فقاؿ: 
بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب فاغفر لي، وخر على جبهتو  اللهم أنت أنت وأنا أنا أنت العواد

ساجدًا، فنودي ارفع رأسك فإنك أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة قد غفرت لك، فرفع 



 رأسو وغفر اهلل لو. الديلمي والخطيب وابن عساكر عن جابر.
 صلى اهلل عليو وآلو وفي صحيح مسلم: عن علي رضواف اهلل تعالى وسبلمو عليو أف رسوؿ اهلل

وسلم كاف إذا سجد قاؿ: ))اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي 
للذي خلقو وصوره، وشق سمعو وبصره، تبارؾ اهلل أحسن الخالقين(( وقد تقدـ بعض صفات 

 الدعاء.
وفي صحيح مسلم: عن عائشة رضي اهلل عنها: تفقدت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذات 

ليلة فتجسست فإذا ىو راكع أو ساجد يقوؿ: ))سبحانك وبحمدؾ ال إلو إال أنت (( وفي 
رواية لو فوقعت يدي على بطن قدميو وىو في المسجد وىما منصوبتاف وىو يقوؿ: ))اللهم 

أعوذ برضاؾ من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت 
 كما أثنيت على نفسك((.
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وفي صحيفة اإلماـ زين العابدين: روى الزىري عن سعيد بن المسيب قاؿ: كاف القـو 
اليخرجوف من مكة حتى يخرج علي بن الحسين سيد العابدين عليو السبلـ ، فخرج وخرجت 

فلم يبق  -يعني بهذا التسبيح-معو، فنزؿ في بعض المنازؿ فصلى ركعتين فسبح في سجوده 
بح معو، ففزعنا فرفع رأسو فقاؿ: يا سعيد أفزعت؟ فقلت: نعم يا بن رسوؿ شجر وال مدر إال س

اهلل، فقاؿ: ىذا التسبيح األعظم حدثني أبي عن جدي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
قاؿ: ))ال تبقى الذنوب مع ىذا التسبيح وإف اهلل جل جبللو لما خلق جبريل ألهمو ىذا التسبيح 

بر وىو ىذا: سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك وىو اسم اهلل األك
اللهم والعز إزارؾ، سبحانك اللهم والعظمة رداؤؾ، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، 

سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك سبحت في األعلى تسمع وترى ما تحت الثرى، 
، سبحانك حاضر كل مؤل، سبحانك أنت شاىد كل نجوى، سبحانك موضع كل شكوى

سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتاف في 
قعور البحار، سبحانك تعلم وزف السموات، سبحانك تعلم وزف األرضين، سبحانك تعلم وزف 

حانك الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزف الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزف الفيء والهواء، سب
تعلم وزف الريح كم ىي من مثقاؿ ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجباً من 

 عرفك كيف ال يخافك؟! سبحانك اللهم وبحمدؾ، سبحانك اهلل العلي العظيم((.
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 من صفة سجود المبلئكة عليهم السبلـ
ِفي اأَلْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبلَِئَكُة َوُىْم اَل قاؿ اهلل تعالى: }َولِلَِّو َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما 

ـٌ َمْعُلوـٌ ، َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّوَف ، َوِإنَّا 49َيْسَتْكِبُروَف{]النحل: [ وقاؿ تعالى: }َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُو َمَقا
 [.166-164لََنْحُن اْلُمَسبُّْحوَف{]الصافات:

اهلل عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:  وفي الدر المنثور: عن عائشة رضي
))ما في السماء موضع قدـ إال عليو ملك ساجد أو قائم وذلك قوؿ المبلئكة" وما منا إاللو 

 مقاـ معلـو وإنا لنحن الصافوف((.
وفيو عن العبلء بن سعد رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ يوماً 

سائو: ))أطت السماء وحق لها أف تئط ليس منها موضع قدـ إال عليو ملك راكع أو لجل
 [.165،166ساجد(( ثم قرأ }َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّوف ، َوِإنَّا لََنْحُن اْلُمَسبُّْحوَف {]الصافات:

ما ال  وفيو: عن أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إني أرى
تروف وأسمع ما ال تسمعوف، إف السماء أطت وحق لها أف تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال 

 وملك واضع جبهتو ساجد هلل((.
وفيو: عن حكيم بن حزاـ رضي اهلل عنو قاؿ: كناعند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

اؿ: ))أسمع أطيط السماء ، فقاؿ: ))ىل تسمعوف ما أسمع ؟(( قلنا يا رسوؿ اهلل ما تسمع؟ ق
 وما تبلـ أف تئط، ما فيها موضع قدـ إال وفيو ملك راكع أو ساجد((.
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وقاؿ أمير المؤمنين علي رضواف اهلل وسبلمو عليو في صفة بعض المبلئكة": ثم فتق ما بين 
بوف، السماوات العلى فمؤلىن أطواراً من مبلئكتو، منهم سجود ال يركعوف، وركوع ال ينتص

وصافوف ال يتزايلوف، ومسبحوف ال يسأموف، ال يغشاىم نـو العين، وال سهو العقوؿ، وال فترة 
 األبداف، وال غفلة النسياف.

وفي حلية األولياء: عن سعيد بن جبير قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي فمر 
 عليو وآلو وسلم يصلي وأنت رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقاؿ: النبي صلى اهلل

جالس، فقاؿ: امض لعملك إف كاف لك عمل، فقاؿ: ما أظن إال سيمر عليك من ينكر عليك، 
فمر عليو عمر بن الخطاب، فقاؿ لو: يا فبلف، إف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي وأنت 

ثم دخل المسجد  جالس، فقاؿ لو مثلها، فقاؿ: ىذا من عملي، فوثب عليو فضربو حتى انبهر،



فصلى مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فلما انفتل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاـ إليو 
عمر، فقاؿ: يا نبي اهلل مررت على فبلف آنفاً وأنت تصلي فقلت لو: النبي صلى اهلل عليو وآلو 

وآلو وسلم ))فهبل وسلم يصلي وأنت جالس، فقاؿ: مر إلى عملك فقاؿ: النبي صلى اهلل عليو 
ضربت عنقو(( فقاـ عمر مسرعاً فقاؿ: )ارجع فإف غضبك عز ورضاؾ حكم، إف هلل تعالى في 

السماوات السبع مبلئكة يصلوف لو غني عن صبلة فبلف(( قاؿ عمر: وما صبلتهم يا رسوؿ 
السماء؟ اهلل؟ قاؿ: فلم يرد عليو شيئاً، فأتاه جبريل فقاؿ: يا نبي اهلل سألك عمر عن صبلة أىل 

فقاؿ: ))نعم(( فقاؿ: اقرئ عمر السبلـ وأخبره أف أىل سماء الدنيا سجود إلى يـو القيامة 
 يقولوف: سبحاف ذي الملك والملكوت، وأىل السماء
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الثانية ركوع إلى يـو القيامة يقولوف: سبحاف ذي العزة والجبروت، وأىل السماء الثالثة قياـ إلى 
 سبحاف الحي الذي ال يموت. يـو القيامة يقولوف:

وفي الحلية: أيضاً عن النواس بن سمعاف قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يقوؿ: ))إف اهلل تعالى إذا أراد أف يأمر بأمر تكلم بو، فإذا تكلم بو أخذت السماء رجفة(( أو 

، فيكوف أوؿ من يرفع قاؿ: ))رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أىل السماء صعقوا فيخروف سجداً 
رأسو جبريل عليو السبلـ فيكلمو اهلل من وحيو بما أراد، فيمر بو جبريل على المبلئكة، فكلما 

مر بسماء قاؿ مبلئكتها: ماذا قاؿ ربنا؟ قاؿ جبريل: قاؿ ربكم الحق وىو العلي الكبير، 
 ض((.فيقولوف كلهم كما قاؿ جبريل، فينتهي جبريل حيث أمره اهلل من سماء أو أر 

وفي كنز العماؿ: ))إف هلل بحرًا من نور حولو مبلئكة من نور على جبل من نور، بأيديهم حراب 
من نور، يسبحوف حوؿ ذلك البحر سبحاف ذي الملك والملكوت، سبحاف ذي العزة 

والجبروت، سبحاف الحي الذي ال يموت، سبوح قدوس رب المبلئكة والروح، فمن قالها في 
سنة مرة أو في عمره غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر ولو كانت ذنوبو يـو مرة أو شهر أو 

 مثل زبد البحر أو مثل رمل عالج أو فر من الزحف(( الديلمي عن أنس.
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 سجود بعد الوتر
ذكر في نزىة المجالس للصفوري الشافعي في مناقب الزىراء رضواف اهلل وسبلمو عليها ما 



رضي اهلل عنها: رغب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الجهاد وذكر لفظو: قالت فاطمة 
فضلو فسألتو الجهاد فقاؿ: ))أال أدلك على شيء يسير وأجره كثير، ما من مؤمن وال مؤمنة 

يسجد عقيب الوتر سجدتين ويقوؿ في كل سجدة: سبوح قدوس رب المبلئكة والروح خمس 
 نوبو كلها وإف مات في ليلتو شهيدًا((.مرات ال يرفع رأسو حتى يغفر اهلل لو ذ

وفيها: ))من سجد سجدتين بعد الوتر لم يرفع رأسو حتى يغفر لو إف شاء اهلل(( وكاف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أف يفرغ من صبلة العشاء إلى 

مسين آية. أخرجو النسائي وقاؿ صبلة الفجر سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خ
 في سننو: باب قدر السجدة بعد الوتر، ثم ذكره.

قلت: وبعض العلماء ينكر إنكاراً شديداً ذلك السجود وَبدَُّعوا فاعلو، ولو تذكروا وتأملوا قوؿ 
َهى ، َعْبًدا ِإَذا َصلَّى {]العلق: مَّْن ُىَو قَاِنٌت [ وقولو تعالى: }أَ 9،10اهلل تعالى: }َأرََأْيَت الَِّذي يَػنػْ

[ لردعو ذلك، وقد تبع 9آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو رَْحَمَة رَبِّْو{]الزمر:
الجهلة بعض المنكرين فشنعوا وبدعوا وأساءوا القوؿ، فتحملوا اإلثم والصد عن ذكر اهلل 

 تعالى. واهلل أعلم.
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 ر األسود بعد تقبيلوالسجود على الحج
ذكر اإلماـ البدر األمير في سبل السبلـ: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو كاف يقبل الحجر 
األسود ويسجد عليو، رواه الحاكم مرفوعاً والبيهقي موقوفاً، وحسنو أحمد، وقد رواه األزرقي 

ة وعليو حلة مرجبًل بسنده إلى محمد بن عباد بن جعفر، قاؿ: رأيت ابن عباس جاء يـو التروي
رأسو فقبل الحجر وسجد عليو، ثم قبَّلو وسجد عليو ثبلثاً، رواه أبو يعلىبسنده من حديث أبو 

داود الطيالسي عن جعفر بن عثماف المخزومي قاؿ: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قَػّبل 
عمر الحجر وسجد عليو وقاؿ: رأيت خالي ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليو وقاؿ: رأيت 

يقبل الحجر ويسجد عليو وقاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يفعلو، وحديث 
عمر في صحيح مسلم أنو قبل الحجر والتزمو وقاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 بك حفياً.
 ففيو شرعية تقبيل الحجر والسجود عليو. انتهى.

دعة، والذي اتفق عليو ىو تقبيل الحجر األسود. وروي عن مالك أف السجود على الحجر ب
 انتهى منو.
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 سجود مرافقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الجنة
روى أبو نعيم في حلية األولياء عن ربيعة بن كعب األسلمي قاؿ: كنت أبيت مع رسوؿ اهلل 

فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأتيتو بوضوئو، فقاؿ لي: ))سل(( 
 فقاؿ: ))أو غير ذلك(( قلت: ىو ذاؾ، قاؿ: ))فأعني على نفسك بكثرة السجود ((.

وفيها: عن أبي فراس األسلمي أنو كاف فتى منهم يلـز النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويخف لو 
))سلني أعطك ((  في حوائجو، فخبل بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذات يـو فقاؿ:

فقاؿ: ادع اهلل أف يجعلني معك يـو القيامة، قاؿ: ))إني فاعل ذلك(( قاؿ: ))أعني على نفسك 
 بكثرة السجود((.

وفي كنز العماؿ مسند ربيعة بن كعب األسلمي كنت أبيت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
بحاف ربي وبحمده، سبحاف ربي وسلم فأتيتو بوضوئو وبحاجتو، فكاف يقـو من الليل فيقوؿ: ))س

وبحمده، سبحاف ربي وبحمده، الهوي، سبحاف رب العالمين، سبحاف رب العالمين، الهوي(( ػ 
يعني الهوي من الليل ػ فقاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ىل لك من حاجة (( 

سوؿ اهلل ىي فقلت: يا رسوؿ اهلل مرافقتك في الجنة، قاؿ: ))أو غير ذلك؟(( قلت: يا ر 
 حاجتي، قاؿ: ))فأعني على نفسك بكثرة السجود(( ابن زنجويو وأخرجو مسلم.
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قلت: والمعنى من ىذا واهلل تعالى أعلم أف كثرة السجود مع الطاعة واإلخبلص يهب اهلل تعالى 
ا من بها للعبد الصالح ما يرفعو إلى مرافقتو صلى اهلل تعالى عليو وآلو وسلم في الجنة وىذ

فضل اهلل سبحانو وإحسانو لعبده الصالح، قاؿ اهلل تعالى: }َوَمْن يُِطِع اللََّو َوالرَُّسوَؿ فَأُْولَِئَك َمَع 
َهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأْولَِئَك  يِقيَن َوالشُّ الَِّذيَن َأنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيّْيَن َوالصّْدّْ

[ رزقنا اهلل تعالى ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات مرافقتو في الجنة آمين 69رَِفيًقا{]النساء:
 آمين.

(1/325) 

 



 سجود النذر
[ وقاؿ تعالى: 7ًرا {]اإلنساف: قاؿ اهلل تعالى: }يُوُفوَف بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَف يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطي

 [.1ُقوِد ...{]المائدة:}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلعُ 
وعن عائشة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من نذر أف يطيع اهلل فليطعو، ومن 

 نذر أف يعصي اهلل فبل يعصيو(( رواه البخاري.
وفي الدر المنثور: عن قتادة }يُوُفوَف بِالنَّْذِر{ قاؿ: كانوا يوفوف بطاعة اهلل من الصبلة والزكاة 

العمرة وما افترض عليهم، فسماىم اهلل األبرار لذلك، فقاؿ: }يُوُفوَف بِالنَّْذِر َوَيَخافُوَف والحج و 
 ًرا { قاؿ: استطار واهلل شر ذلك اليـو حتى مؤل السماوات واألرض. يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطي

من القرب قلت: فمن نذر صبلة أو صياماً أو سجوداً أو زكاة أو حجاً أو عمرة أو غيرىا 
 والطاعات هلل تعالى وجب الوفاء بو.
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 من الكنوز العظيمة من القرآف الكريم
 من كنوزاألدعية المباركة

 من الكنوز العظيمة والذخائر الفخيمة
 من الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو
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 فصل
ألدعية المباركة لتكوف مسك ويناسب الموضوع ذكر بعض السور الكريمة واألذكار الشريفة وا

ختاـ ىذه الصلوات قاؿ اهلل تعالى: }فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َواَل 
[، وقاؿ تعالى: }الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأالَ ِبذِْكِر اللَِّو 152َتْكُفُروف{]البقرة:

ًرا ،  [، وقاؿ تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكًرا َكِثي28لرعد:َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{]ا
وِر َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبلً ، ُىَو الَِّذي ُيَصّلي َعَلْيُكْم َوَمبلَِئَكُتُو لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّ 

ًرا َوَسبّْْح بِاْلَعِشيّْ  [، وقاؿ تعالى: }َواذُْكْر رَبََّك َكِثي43-41]األحزاب:وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما{
[، وقاؿ تعالى: }َواذُْكْر رَبََّك ِفي نَػْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَف اْلَجْهِر 41َواإِلْبَكاِر {]آؿ عمراف:

[، وقاؿ تعالى: }َونُػنَػزُّْؿ ِمَن 205اِفِليَن{]األعراؼ:ِمَن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاِؿ َوالَ َتُكْن ِمَن اْلغَ 



[ إلى غير ذلك من اآليات الكريمات 82اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن...{]اإلسراء:
 المباركات، وقد ذكر اهلل تعالى الذكر في أكثر من مائة آية من القرآف الكريم.

باس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))}فَاذُْكُروِني وفي الدر المنثور: عن ابن ع
 [ يقوؿ: اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي((.152َأذُْكرُْكْم {]البقرة:
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وعن معاذ بن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))قاؿ اهلل عّز وجّل ذكره: ال 
في نفسو إال ذكرتو في مؤل من مبلئكتي، وال يذكرني في مؤل إال ذكرتو في الرفيق  يذكرني أحد

 األعلى((.
وعن ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))قاؿ اهلل: يا ابن آدـ إذا ذكرتني 

 .خالياً ذكرتك خالياً، وإذا ذكرتني في مؤل ذكرتك في مؤل خير من الذين تذكرني فيهم وأكثر((
وعن عبد اهلل بن بسر أف رجبًل قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف شرائع اإلسبلـ قد كثرت علي فأخبرني 

 بشيء أستن بو، قاؿ: ))ال يزاؿ لسانك رطباً من ذكر اهلل ((.
وعن معاذ أف آخر كبلـ فارقت عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف قلت: أي األعماؿ 

 ت ولسانك رطب من ذكر اهلل ((.أحب إلى اهلل؟ قاؿ: ))أف تمو 
وعن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أال أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاىا عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاؽ الذىب والورؽ، وخير لكم 

 ((.من أف تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟(( قالو: بلى قاؿ: ))ذكر اهلل
وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من عجز منكم عن الليل أف 

 يكابده وبخل بالماؿ أف ينفقو وجبن عن العدو أف يجاىده فليكثر ذكر اهلل((.
وعن جابر رفعو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ما عمل آدمي عمبًل أنجى لو من 

ر اهلل (( قيل: وال من الجهاد في سبيل اهلل؟ قاؿ: ))وال الجهاد في سبيل اهلل إال العذاب من ذك
 أف يضرب بسيفو حتى ينقطع((.
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وعن ابن عباس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أربع من أعطيهن فقد أعطي خير 
وزوجة ال تبغيو خوناً في الدنيا واآلخرة، قلب شاكر، ولساف ذاكر، وبدف على الببلء صابر، 



 نفسها ومالو((.
وعن أبي سعيد الخدري أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ليذكرف اهلل أقواـ في 

 الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم اهلل الدرجات العلى((.
القيامة،  وعنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند اهلل يـو

قاؿ: ))الذاكروف اهلل كثيرًا(( قلت: يا رسوؿ اهلل ومن الغازي في سبيل اهلل؟ قاؿ: ))لو ضرب 
 بسيفو الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكاف الذاكروف اهلل أفضل منو درجة((.

ابن وعن عائشة أنها سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما من ساعة تمر ب
 آدـ لم يذكر اهلل فيها بخير إال تحسر عليو يـو القيامة((.

وعن أبي سعيد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يقعد قـو يذكروف اهلل إال حفتهم 
المبلئكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرىم اهلل فيمن عنده(( وفي رواية 

يتلوف كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة،  أخرى: ))وما قعد قـو في مسجد
 وغشيتهم الرحمة، وحفت بهم المبلئكة((.
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[ 41ًرا {]األحزاب: وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما في قولو تعالى: }اذُْكُروا اللََّو ِذْكًرا َكِثي
عذر أىلها في حاؿ عذر غير  يقوؿ: ال يفرض على عباده فريضة إال جعل لها حداً معلوماً ثم

الذكر، فإف اهلل تعالى لم يجعل لو حداً ينتهي إليو، وال يعذر أحد في تركو إال مغلوباً على عقلو 
[ بالليل والنهار، في البر 103فقاؿ: }فَاذُْكُروا اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم {]النساء:

والفقر، والصحة والسقم، والسر والعبلنية، وعلى كل  والبحر، في السفر والحضر، في الغنى
[ فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم ىو ومبلئكتو، 9حاؿ، وقاؿ }َوُتَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبلً {]الفتح:

 [. انتهى.43قاؿ تعالى: }ُىَو الَِّذي ُيَصّلي َعَلْيُكْم َوَمبلَِئَكُتُو {]األحزاب:
الكريم الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خلفو، قلت: ورأس الذكر وسنامو القرآف 

المعجزة الكبرى أبد اآلبدين ودىر الداىرين، فهو الشفاء من األدواء واألسواء، والدافع من كيد 
األعداء، وىو النور المبين، والحبل المتين، قاؿ اهلل تعالى: }َونُػنَػزُّْؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء 

 [.82لِْلُمْؤِمِنيَن َوالَ َيزِيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخَسارًا{]اإلسراء: َورَْحَمةٌ 
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وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم يقوؿ: ))أال إنها ستكوف فتنة (( فقلت: ما المخرج منها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))كتاب 

، فيو نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وىو الفصل ليس بالهزؿ، من تركو من اهلل
جبار قصمو اهلل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلو اهلل، وىو حبل اهلل المتين، وىو الذكر 

الحكيم، وىو الصراط المستقيم، وىو الذي ال تزيغ بو األلسنة، وال يشبع منو العلماء، وال 
ن كثرة الرد، وال تنقضي عجائبو، ىوالذي لم تنتو الجن إذ سمعتو حتى قالوا }ِإنَّا َسِمْعَنا يخلق ع

[، من قاؿ بو صدؽ، ومن عمل بو 1،2قُػْرآنًا َعَجًبا، يَػْهِدي ِإَلى الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِو...{]الجن:
 أجر، ومن حكم بو عدؿ، ومن دعا إليو ىدي إلى صراط مستقيم(( أخرجو الترمذي.
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ومن كبلـ أمير المؤمنين علي عليو السبلـ : واعلموا أف ىذا القرآف ىو الناصح الذي ال يغش، 
والهادي الذي ال يضل، والمحدث الذي ال يكذب، وما جالس ىذا القرآف أحد إال قاـ عنو 

آف بزيادة أو نقصاف، زيادة في ىدى، أو نقصاف من عمى، واعلموا أنو ليس على أحد بعد القر 
من فاقة، وال ألحد قبل القرآف من غناء، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا بو على ألوائكم، 

فإف فيو شفاء من أكبر الداء وىو الكفر والنفاؽ والغي والضبلؿ، فاسألوا اهلل بو، وتوجهوا إليو 
مشفع، وقائل بحبو، وال تسألوا بو خلقو، إنو ما توجو العباد إلى اهلل بمثلو، واعلموا أنو شافع 

مصدؽ، وأنو من شفع لو القرآف يـو القيامة شفع فيو، ومن محل بو القرآف يـو القياـ صدؽ 
عليو، فإنو ينادي مناد يـو القيامة: أال إف كل حارث مبتلى في حرثو وعاقبة عملو غير حرثة 

عليو  القرآف، فكونوا حرثتو وأتباعو، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه علىأنفسكم، واتهموا
آراءكم، واستغشوا فيو أىواءكم، العمل العمل، ثم النهاية النهاية، واالستقامة االستقامة، ثم 

 الصبر الصبر، والورع الورع...إلى آخر خطبتو كـر اهلل تعالى وجهو.
فإليك أيها األخ في اهلل بعضاً من ىذه الكنوز الثمينة، والذخائر الفاخرة، والببلسم النافعة، 

 [.133وصلك إلى }َجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقيَن{]آؿ عمراف:فبلزمها لت
فمن تلك الكنوز والذخائر في القرآف الكريم الفاتحة، وتسمى المنجية، والواقية، والوافية، 

 والدالة، وأـ القرآف.
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وسلم: ))}اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن وعن أبي سعيد بن المعلى عنو صلى اهلل عليو وآلو 
[ ىي السبع المثاني والقرآف العظيم الذي أوتيتو(( وفي رواية: ))أفضل القرآف((، 2{]الفاتحة:

وفي رواية: ))أعظم سورة في القرآف(( وفي رواية ))أعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش (( 
واية ))شفاء من كل سقم((، وفي رواية: ))ىي ثلث وفي رواية: ))أخير سورة في القرآف(( وفي ر 

القرآف((، وفي رواية ))تعدؿ ثلثي القرآف((، وفي رواية: ))شفاء من كل شيء إال الساـ((، وفي 
 رواية: ))لم ينزؿ في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في القرآف مثلها((.
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يم ػ وكلو كنوز وذخائر ػ سورة البقرة، وتسمى سناـ القرآف، ومن الكنوز والذخائر في القرآف الكر 
وتسمى الفسطاط، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لكل شيء سناـ وإف سناـ القرآف سورة 
البقرة((، وفي رواية: ))إف الشيطاف يفر من البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة ، وفيها آية ىي 

((، وفي رواية: ))أعطيت البقرة من الذكر األوؿ ((، وفي سيدة آي القرآف الكريم آية الكرسي
رواية: ))سناـ القرآف وذروتو((، وفي رواية: ))نزؿ مع كل آية منها ثمانوف ملكاً واستخرجت 

[ من تحت العرش((، وفي رواية: ))من قرأىا 255}اللَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ {]البقرة:
تاج في الجنة ((، وفي رواية: ))من قرأ آية الكرسي وخواتم البقرة عند الكرب في ليلة توج ب

أغاثو اهلل عّزوّجل((، وفي رواية: ))إف اهلل كتب كتاباً قبل أف يخلق السماوات واألرض بألفي 
عاـ، أنزؿ منو آيتين وختم بها سورة البقرة((، وفي رواية: ))ال يقرأف في دار ثبلث لياؿ فيقربها 

((، وفي رواية: ))من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه((، وفي رواية: ))إف  شيطاف
اهلل ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت عرشو فتعلموىن وعلموىن نسائكم 

 وأبنائكم فإنها صبلة وقرآف ودعاء((.
عاً ألصحابو ، اقرؤا الزىراوين البقرة وآؿ وفي رواية: ))اقرؤا القرآف فإنو يأتي يـو القيامة شفي

عمراف فإنهما يأتياف يـو القيامة كأنهما غمامتاف أو غيايتاف أو كأنهما فرقاف من طير صواؼ 
تحاجاف عن أصحابهما((، وفي رواية: ))اقرؤا سورة البقرة فإف أخذىا بركة، وتركها حسرة، وال 

 تستطيعها البطلة((.
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ار قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اعملوا بالقرآف، أحلوا وعن معقل بن يس
حبللو، وحرموا حرامو، واقتدوا بو، وال تكفروا بشيء منو، وما تشابو عليكم فردوه إلى اهلل وإلى 
أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أوتى النبيوف من ربهم، 

سعكم القرآف وما فيو من البياف فإنو أوؿ شافع مشفع، وماحل مصدؽ، وإني أعطيت سورة ولي
البقرة من الذكر األوؿ، وأعطيت طو والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة 

 الكتاب من تحت العرش(( أخرجو الحاكم.
آية الكرسي أعظم آية في  ومن تلك الذخائر آية الكرسي: عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف 

كتاب اهلل (( وورد أنها تعدؿ ثلث القرآف، وفي رواية: ))ىي سيد آي القرآف ((، وفي رواية: 
))أنو ال يقرب قارئها شيطاف ((، وفي رواية: ))ومن قرأىا إذا أوى إلى فراشو فإنو ال يزاؿ عليو 

القرآف كلو ((، وفي رواية:  من اهلل حافظ((، وفي رواية: ))من قرأىا ثبلث مرات فكأنما قرأ
))إف لهذه اآلية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساؽ العرش((، وفي رواية: ))من قرأىا دبر  

كل صبلة مكتوبة لم يمنعو من دخوؿ الجنة إال الموت، وال يواضب عليها إال صديق أو 
ه وجار جاره عابد((، وفي رواية: ))ومن قرأىا إذا أخذ مضجعو آمنو اهلل على نفسو وجار 

 واألبيات حولو((.
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عن أبي أمامة الباىلي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي بو 
في ثبلث من سور القرآف، في البقرة، وآؿ عمراف، وطو(( قاؿ: أبو أمامة فالتمستها فوجدتها 

[ وفي آؿ عمراف 255الَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ ...{]البقرة:في البقرة في آية الكرسي }اللَُّو اَل ِإَلَو إِ 
[ وفيها 111}اللَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ...{ وفي طو}َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيّْ اْلَقيُّوـِ {]طو:

 أحاديث كثيرة أفرد اإلماـ السيوطي لذلك مؤلفاً.
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 ةومن الكنوزالعظيم
 سورة اإلخبلص

ورد فيها أحاديث كثيرة جمعت فيها أكثر من مائة حديث، وتسمى سورة األساس، وسورة 
 اإلخبلص، وسورة التوحيد.



عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))}قل ىو اهلل أحد{ تعدؿ ثلث القرآف ((، وفي رواية: 
عشر مرات بنى اهلل لو قصرًا في  ))ومن قرأىا ثبلث مرات فكأنما قرأ القرآف كلو، ومن قرأىا

الجنة، ومن قرأىا خمسين مرة غفرت ذنوبو خمسين سنة((، وفي رواية: ))ومن قرأىا مائة مرة 
 غفرت ذنوبو خمسين عاماً ما اجتنبت الدماء والفروج واألمواؿ واألشربة((.

 وفي رواية: ))ومن قرأىا مائة مرة كتب لو براءة من النار((.
قرأىا مائتي مرة كتب لو ألف وخمسين حسنة، إال أف يكوف عليو دين((،  وفي رواية: ))ومن

وفي رواية: ))ومن قرأىا مائتي مرة غفر اهلل لو ذنوب مائتي سنة((، وفي رواية: ))ومن قرأىا ألف 
مرة فقد اشترى نفسو من اهلل((، وفي رواية: ))ومن قرأىا عشية عرفة ألف مرة أعطاه اهلل ما 

 : ))أسست السماوات السبع واألرضوف السبع على }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد {((.سأؿ((، وفي رواية
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 سورة األنعاـ
ورود فيها عدة أحاديث، منها قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنزلت علي سورة األنعاـ جملة 

(، وفي رواية: واحدة يشيعها سبعوف ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل(
))ما قرئت على عليل إال شفاه اهلل ((، وفي رواية: ))ينادي مناد يا قاريء سورة األنعاـ ىلم 
بحبك إياىا وتبلوتها((، وفي رواية: ))شيع ىذه السورة من المبلئكة ما سد األفق ((، وفي 

زجل بالتسبيح  رواية: ))نزلت سورة األنعاـ معها موكب من المبلئكة سد ما بين الخافقين، لهم
والتقديس واألرض بهم ترتج ورسوؿ اهلل يقوؿ: سبحاف اهلل العظيم، سبحاف اهلل العظيم((، وفي 

 رواية: ))من أخذ السبع الطواؿ فهو حبر ((.
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 سورة الكهف
عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قرأ سورة الكهف في يـو الجمعة أضاء اهلل لو من النور ما 

 جمعتين((، وفي رواية: ))كانت لو نوراً يـو القيامة((، وفي رواية: ))ووقي فتنة الدجاؿ((.بين ال
وفي رواية: ))البيت الذي تقرأ فيو سورة الكهف ال يدخلو شيطاف تلك الليلة ((، وفي رواية: 

ما بين ))أنها تدعى الحائلة تحوؿ بين قارئها وبين النار((، وفي رواية: ))من قرأىا كانت لو نوراً 
 السماء واألرض ((.
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 سورة يس
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف لكل شيء قلباً 

وقلب القرآف يس، ومن قرأ يس كتب اهلل لو بقراءتها قراءة القرآف عشر مرات(( أخرجو 
 الترمذي ومحمد بن نصر والمرشد باهلل والبيهقي.

اية: ))يس قلب القرآف، وال يقرؤىا رجل يريد بها اهلل والدار اآلخرة إال غفر لو، فاقرؤوىا وفي رو 
على موتاكم((، وفي رواية: ))من قرأىا في كل ليلة غفر لو ((، وفي رواية: ))أصبح مغفوراً لو((، 

ر لو ما تقدـ وفي رواية: ))فكأنما قرأ القرآف مرتين((، وفي رواية: ))من قرأىا ابتغاء وجو اهلل غف
من ذنبو، فاقرؤوىا على موتاكم((، وفي رواية: ))اقرؤوا يس على موتاكم((، وفي رواية: ))إف 

لكل شيء قلباً وقلب القرآف يس((، وفي رواية: ))من قرأ يس في كل ليلة ثم مات مات 
ية: شهيدًا((، وفي رواية: ))من داـو على قراءة يس فكأنما قرأ القرآف عشر مرات((، وفي روا

))لوددت أنها في قلب كل إنساف من أمتي ((، وفي رواية: ))في قراءة يس عشر بركات، ما 
قرأىا قط جائع إال شبع، وال قرأىا ضمآف إالروي، وال عار إال كسي، وال مريض إال برئ، وال 

خائف إال أمن، وال مسجوف إال خرج من سجنو، وال أعزب إال زوج، وال مسافر إال أعين على 
وال قرأىا أحد لو ضالة إال وجدىا، وال قرئت عند رأس ميت قد حضر أجلو إال خفف  سفره،

اهلل عليو، ومن قرأىا صباحاً كاف في أماف حتى يمسي، ومن قرأىا مساًء كاف في أماف حتى 
 يصبح(( رواه اإلماـ المرشد باهلل وىو في كنزالعماؿ باختبلؼ يسير.
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 سورة الفتح
اهلل عنهما عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))لقد أنزلت علي  وعن ابن عمر رضي

الليلة سورة لهي أحب إلىَّ مما طلعت عليو الشمس، ثم قرأ: }ِإنَّا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتًحا ُمِبيًنا 
 [.1{]الفتح:
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 سورة الواقعة
عة في كل ليلة لم تصبو فاقة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قرأ سورة الواق

أبدًا((، وفي رواية: ))سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوىا وعلموىا أوالدكم((، وفي رواية: 
 ))علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى((.
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 سورة الملك
 وتسمى سورة الملك والمانعة والمنجية والمجادلة.

لو وسلم ))سورة من القرآف ثبلثوف آية شفعت لرجل حتى غفر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ
لو وىي }تَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك {((، وفي رواية: ))ىي المانعة عذاب القبر ((، وفي رواية: 
 ))لوددت أنها في قلب كل إنساف من أمتي ((، وفي رواية: ))تشفع لصاحبها حتى يغفر لو ((.
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 رسورة القد
َلِة اْلَقْدِر { عدلت بربع القرآف ((،  عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قرأ }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ
وفي رواية ))إذا أراد أحدكم حاجة فليباكر في طلبها يـو الخميس وليقرأ إذا خرج من منزلو 

لَ  ِة اْلَقْدِر{، وأـ الكتاب، فإف فيها آخر آية من آؿ عمراف، وآية الكرسي، و}ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ
 قضاء حوائج الدنيا واآلخرة(( رواه في صحيفة اإلماـ علي الرضا.

َلِة اْلَقْدِر { واحدة كاف من الصديقين، ومن  وعن أنس ))من قرأ في إثر وضوئو }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َليػْ
اهلل محشر األنبياء(( أخرجو قرأىا مرتين كاف في ديواف الشهداء، ومن قرأىا ثبلثاً يحشره 

 الديلمي.
وعن بعض العارفين: توجو إلى القبلة واقرأ أـ القرآف، وآية الكرسي، وسورة القدر، والصمد 

 وادع بما أحببت يستجب اهلل تعالى لك ما لم يكن إثماً((.
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 سورة إذا زلزلت
دلت بنصف القرآف، ومن قرأ: عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قرأ إذا زلزلت ع

}ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف { عدلت بربع القرآف، ومن قرأ: }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { عدلت بثلث 
 القرآف((، وفي رواية: ))من قرأ: }ِإَذا زُْلزَِلِت ...{ أربع مرات كاف كمن قرأ القرآف كلو((.
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 سورة ألهاكم التكاثر
؟ (( قالو: ومن عنو صلى اهلل  عليو وآلو وسلم ))أال يستطيع أحدكم أف يقرأ ألف آية من يـو

يستطيع ذلك؟! قاؿ: ))أما يستطيع أحدكم أف يقرأ }َأْلَهاُكُم التََّكاثُػُر {((، وفي رواية: ))والذي 
 نفسي بيده إنها تعدؿ ألف آية ((.

 ملكوت مؤدي الشكر ((.وفي رواية: ))قارئ }َأْلَهاُكُم التََّكاثُػُر { يدعى في ال

(1/347) 

 

 سورة الكافروف
عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قرأ }ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف ..{ كانت لو عدؿ ربع القرآف((، 

 وفي رواية: ))إنها برآءة من الشرؾ((.
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 سورة النصر
 ِو ...{ تعدؿ ربع القرآف ((.عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))}ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَّ 
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 المعوذات
عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))قد أنزؿ اهلل عليَّ آيات لم ير مثلهن }ُقْل َأُعوُذ ِبَر بّْ 



النَّاِس{ إلى آخر السورة، و}ُقْل َأُعوُذ ِبَر بّْ اْلَفَلِق{ إلى آخر السورة((، وفي رواية: ))ما تعوذ 
رواية: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقرأ بهن وينفث في كفيو ويمسح  بمثلهما((، وفي

بهما رأسو ووجهو، وإذا اشتكى فعل مثل ذلك، وفي رواية: ))اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، 
ما سأؿ سائل واستعاذ مستعيذ بمثلهما((، وفي رواية: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كثيرًا 

 سن والحسين عليهما السبلـ بهاتين السورتين .ما يعوذ الح
ومن مسند اإلماـ علي للسيوطي: عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: بينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم ذات ليلة يصلي فوضع بيده على األرض فلدغتو عقرب، فتناولها النبي صلى اهلل 

العقرب ما تدع مصلياً وال غيره وال نبياً  عليو وآلو وسلم فقتلها، فلما انصرؼ قاؿ: ))لعن اهلل
وال غيره إال لدغتهم(( ثم دعا بملح وماء فجعلو في إناء، ثم جعل يصبو على أصبعو حيث 

 لدغتو ويمسحها ويعوذىا بالمعوذتين، وفي رواية: ويقرأ }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد { والمعوذتين..
 قلت: وقد جربتو والحمد هلل تعالى.
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ولمن بو لمم: عن أبي بن كعب رضي اهلل عنو قاؿ: كنت عند النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فجاء أعرابي فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف لي أخاً بو وجع، قاؿ: ))ما وجعو؟(( قاؿ: بو لمم، قاؿ: 
))فاتني بو((، فوضعو بين يديو، فعوذه النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بفاتحة الكتاب وأربع 

آيات من أوؿ سورة البقرة وآية من آؿ عمراف }َشِهَد اللَُّو َأنَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ...{]آؿ 
[ وآخر 56-54[ وآية من األعراؼ }ِإفَّ رَبَُّكُم اللَُّو { إلى }اْلُمْحِسِنيَن{]األعراؼ:18عمراف:

َعاَلى اللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ {]المؤمنوف: [ وآية من سورة الجن}َوَأنَُّو تَػَعاَلى 116سورة المؤمنين }فَػتػَ
[ وعشر آيات من أوؿ الصافات وثبلث آيات من آخر سورة الحشر و}ُقْل 3َجدُّ رَبػَّْنا {]الجن:

[ والمعوذتين، فقاـ الرجل كأف لم يشك شيئاً((، وفي رواية: 1ُىَو اللَُّو َأَحٌد {]اإلخبلص:
[ وآية الكرسي و}لِلَِّو َما ِفي 164-163ُلوَف{]البقرة:))}َوِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد { إلى }يَػْعقِ 

 [ إلى آخر البقرة.284السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض {]البقرة:
ومنها ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم والتسبيح والتحميد واالستغفار 

 وما إليو.
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ن اإلماـ علي الرضا قاؿ: حدثني أبي موسى بن جعفر، قاؿ: وفي صحيفة اإلماـ علي الرضا: ع
حدثني أبي جعفر بن محمد، قاؿ: حدثني أبي محمد بن علي، قاؿ: حدثني أبي علي بن 

الحسين، قاؿ: حدثني أبي الحسين بن علي، قاؿ: حدثني علي بن أبي طالب سبلـ اهلل عليهم 
يقوؿ اهلل تعالى: ال إلو إال اهلل حصني فمن أجمعين قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))

دخل حصني أمن من عذابي(( قاؿ اإلماـ أحمد بن حنبل: لو قرئ ىذا اإلسناد على مجنوف 
 ألفاؽ، وأخرجو اإلماـ المرشد باهلل.

وعن معاذ بن جبل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من كاف آخر كبلمو ال إلو 
 جنة (( أخرجو الترمذي.إال اهلل دخل ال

وأخرج أيضاً عن جابر عن عبد اهلل أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أفضل الذكر ال 
 إلو إال اهلل ((.

وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))جددوا إيمانكم (( قيل: 
ى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أكثروا من قوؿ وكيف نجدد إيماننا يا رسوؿ اهلل؟! قاؿ رسوؿ اهلل صل

 ال إلو إال اهلل ((.
وعن أنس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ركب ومعاذ رديفو على الرحل قاؿ: ))يا معاذ بن 

جبل (( قاؿ: لبيك يا رسوؿ اهلل وسعديك ثبلثاً، قاؿ: ))ما من أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف 
هلل عليو وآلو وسلم صادؽ من قلبو إال حرمو اهلل على النار(( قاؿ: يا محمداً رسوؿ اهلل صلى ا

رسوؿ اهلل أفبل أخبر بها الناس فيستبشروف؟ قاؿ: ))إذف يتكلوا(( وأخبر بها معاذ عند موتو 
 تأثماً، أخرجو البخاري ومسلم.
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و وآلو وسلم يقوؿ: وعن عبادة بن الصامت أنو قاؿ عند موتو : سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
))من شهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمداً رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حـر اهلل عليو 

 النار((.
وعنو أيضاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 

ابن أمتو وكلمتو ألقاىا إلى مريم شريك لو وأشهد أف محمداً عبده ورسولو، وأف عيسى عبد اهلل و 
 وروح منو، وأف الجنة حق، والنار حق أدخلو اهلل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء((.

وعن أـ ىانيء بنت أبي طالب قالت: مر بي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذات يـو 
فإنها تعدؿ مائة رقبة فقلت لو: مرني بعمل أعملو وأنا جالسة قاؿ: ))سبحي اهلل مائة تسبيحة 



من ولد إسماعيل، واحمدي اهلل مائة تحميدة فإنها تعدؿ مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين 
عليها في سبيل اهلل، وكبري اهلل مائة تكبيرة فإنها تعدؿ مائة بدنة مقلدة متقبلة، وىللي اهلل مائة 

 تهليلة ال تترؾ ذنباً وال يشبهها عمل(( أخرجو الحاكم.
بي سعيد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل اصطفى من الكبلـ أربعاً، وأخرج عن أ

سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، فمن قاؿ: سبحاف اهلل كتب لو عشروف 
حسنة وحطت عنو عشروف سيئة، ومن قاؿ: الحمد هلل فمثل ذلك، ومن قاؿ: اهلل أكبر فمثل 

و إال اهلل فمثل ذلك، ومن قاؿ: الحمد هلل رب العالمين من قبل نفسو  ذلك، ومن قاؿ: ال إل
 كتب لو ثبلثوف حسنة وحطت عنو ثبلثوف سيئة((.
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وعن معاذ سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))كلمات إحداىما ليس لها 
اهلل واهلل أكبر(( أخرجو  نهاية دوف العرش واألخرى تمؤل ما بين السماء واألرض، ال إلو إال

 الطبراني.
وأخرج الترمذي عن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما 

على األرض أحد يقوؿ: ال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حوؿ وال قوة إال باهلل إال كفرت عنو خطاياه 
 ولو كانت مثل زبد البحر((.

ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))أربع من كن  وفي شمس األخبار: عن
فيو بنى اهلل لو قصراً في الجنة، إف كاف عصمة أمره ال إلو إال اهلل، وإذا أذنب قاؿ: أستغفر اهلل، 

 وإذا أوتي خيرًا قاؿ: الحمد هلل، وإذا أصابتو مصيبة قاؿ: إنا هلل وإنا إليو راجعوف((.
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أنعم اهلل عليو بنعمة  ومنها: بإسناده

فليحمد اهلل عليها ، ومن استبطا الرزؽ فليستغفر اهلل، ومن أحزنو أمر فليقل: ال حوؿ وال قوة 
 إال باهلل العلي العظيم((.

قاؿ  ومن أمالي أبي طالب: عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جده عن أبيو عن علي" قاؿ:
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))خير القوؿ ال إلو إال اهلل، وخير العبادة االستغفار وذلك 

 [.19قوؿ اهلل عزوجل: }فَاْعَلْم َأنَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك {]محمد:
ين أنت من االستغفار؟ إني وفيها: عن حذيفة قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل أحرقني لساني، قاؿ: ))أ

 ألستغفر اهلل في اليـو مائة مرة((.
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وفيها: عن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم يقوؿ: ))من قاؿ: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو وأتوب إليو ثم مات غفرت ذنوبو وإف  

 بحر ورمل عالج((.كانت أكثر من زبد ال
قاؿ السيد أبو طالب الحسني رضي اهلل عنو: المراد بو ويضم إليو عقد القلب في الندـ على ما  

 كاف منو والعـز على ترؾ أمثالو.
وفيها بسنده إلى علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لكل داء 

 دواء ودواء الذنوب االستغفار((.
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))خير الدعاء االستغفار ، وخير العبادة ال وعنو 

 إلو إال اهلل((.
وفي أمالي المرشد باهلل: عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيو أنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم يقوؿ: ))}َوألزمهم كلمة التقوى{ قاؿ: الإلو إال اهلل ((.
ن أمالي أبي طالب: عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من لـز وم

االستغفار جعل اهلل لو من كل ضيق مخرجاً، ومن كل ىم فرجاً، ورزقو من حيث ال يحتسب(( 
 ومثلو في أمالي المرشد باهلل.
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عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي اهلل تعالى 
وسلم ))أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي بعرفة ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو 

الحمد وىو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، 
وس الصدور، وشتات األمر، وفتنة اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسا

القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب بو 
 الرياح((.

وفي أمالي المرشد باهلل: عن أبي أمامة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وسلم: ))من قاؿ في دبر صبلة الغداة: ال إلو إال

يحيي ويميت بيده الخير وىو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أف يثني رجليو كاف يومئذ أفضل 
 أىل األرض إال من قاؿ مثل ما قاؿ أو زاد على ما قاؿ((.

 اهلل ومنها: عن أيوب عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ حين يصبح: ال إلو إال



وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد، يحيي ويميت وىو على كل شيء قدير عشر مرات  
كتب لو بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنو بها عشر سيئات، ورفع اهلل لو بها عشر 

درجات، وكن لو كعتق عشر رقبات، وكن لو مسلحة من أوؿ النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ 
 ، وإف قالهن حين يمسي فمثل ذلك((.عمبلً يقهرىن

(1/356) 

 

ومنها عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قاؿ في كل يـو مائة مرة: ال إلو إال اهلل الحق المبين كاف لو أماناً من 

ى، واستقرع بو باب الجنة(( وأخرجو في شمس الفقر، وأمن وحشة القبر، واستجلب بو الغن
 األخبار بلفظ: ))ال إلو إال اهلل الملك الحق المبين((.

ومنها عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 يقوؿ: ))إف أفضل الذكر ال إلو إال اهلل، وأفضل الدعاء الحمد هلل((.

بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ومنها عن أنس 
ىلل مائة مرة، وكبر مائة مرة كانت خيراً لو من عشر رقاب يعتقها، ومن سبع بدنات ينحرىا عند 

 بيت اهلل الحراـ((.
بع ومنها عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))لو جيء بالسماوات السبع واألرضين الس

وما فيهن فوضعت في كفة ميزاف وجيء ببل إلو إال اهلل فوضعت في الكفة األخرى لرجحت 
 بهن((.

ومنها عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قاؿ: ال إلو إال اهلل 
عوفي من  قبل كل شيء، وال إلو إال اهلل بعد كل شيء، وال إلو إال اهلل يبقى ربنا ويفنى كل شيء

 الهم والحزف((.
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ومنها أي أمالي المرشد باهلل: عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم قاؿ: ))من قاؿ في سوؽ من أسواؽ المسلمين: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو 

خير وىو على كل شيء قدير كتب الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو حي ال يموت، بيده ال
 اهلل لو ألف ألف حسنة، ومحا عنو ألف ألف سيئة، وبني لو بيت في الجنة((.



ومن أمالي المرشد باهلل أيضاً عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
السماوات واألرض وسلم: ))إذا سألتم اهلل فقولوا: ربنا لك الحمد ال إلو إال أنت المناف بديع 

 ذي الجبلؿ واإلكراـ((.
ومنها عن الزبير رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من صباح 

 يصبح إال ومناد ينادي: سبحوا الملك القدوس ((.
وعن عقبة بن عامر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقوؿ في ركوعو وسجوده: ))سبوح 

 رب المبلئكة والروح ((. قدوس
وفي مسند اإلماـ زيد بن علي: عنو عن أبيو عن جده عن علي" أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم دخل على بعض أزواجو وعندىا نوى العجوة تسبح بو، فقاؿ: صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
، فقاؿ: النبي صلى اهلل عليو وآ لو وسلم ))لقد ))ما ىذا؟(( فقالت: أسبح عدد ىذا كل يـو

قلت في مقامي ىذا أكثر من كل شيء سبحت بو في أيامك كلها (( قالت: وما ىو يا رسوؿ 
اهلل؟ قاؿ: ))قلت: سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك زنة عرشك ومنتهى رضاء 

 نفسك((.
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ذات يـو ألصحابو:  وعن ابن عمر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم
))قولوا: سبحاف اهلل وبحمده مائة مرة، من قالها مرة كتب لو عشرًا، ومن قالها عشرًا كتب اهلل 

 لو مائة، ومن قالها مائة كتب لو ألفاً، ومن زاد زاده اهلل(( أخرجو الترمذي.
الكبلـ  وفيو: عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أال أخبرؾ بأحب

إلى اهلل تعالى؟ (( قاؿ: قلت: بلى يا رسوؿ اهلل أخبرني بأحب الكبلـ إلى اهلل تعالى، فقاؿ: 
 ))إف أحب الكبلـ إلى اهلل: سبحاف اهلل وبحمده ((.

وأخرج البخاري عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كلمتاف 
ميزاف، حبيبتاف إلى الرحمن سبحاف اهلل وبحمده سبحاف اهلل خفيفتاف على اللساف، ثقيلتاف في ال

 العظيم((.
وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))سبحاف اهلل وبحمده سبحاف 
اهلل العظيم أستغفر اهلل وأتوب إليو من قالها كتبت كما قالها ثم علقت بالعرش ال يمحوىا ذنب 

 اهلل يـو القيامة مختومة كما قالها((. عملو صاحبها حتى تلقى
وعن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عليو السبلـ قاؿ: من سبح اهلل تعالى في كل يـو 



مائة مرة، وحمده مائة مرة، وكبرة مائة مرة، وىللو مائة مرة وقاؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي 
ين نوعاً أدناىا القتل، وكتب لو من الحسنات عدد العظيم مائة مرة دفع اهلل عنو من الببلء سبع

 ما سبح سبعين ضعفاً، ومحا عنو من السيئات سبعين ضعفاً((.
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وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من سبح دبر كل صبلة ثبلثاً وثبلثين، وحمد ثبلثاً وثبلثين، 
حده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وكبر ثبلثاً وثبلثين ثم قاؿ تماـ المائة: ال إلو إال اهلل و 

وىو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإف كانت مثل زبد البحر(( أخرجو مسلم وأبو داود 
 والنسائي.

وفي أمالي المرشد باهلل عن ابن أبي أوفى قاؿ: جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
ني من القرآف، قاؿ: ))قل: الحمد هلل، وسلم فقاؿ: إني ال أقرأ القرآف، فعلمني شيئاً يجزي

وسبحاف اهلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، وال حوؿ وال قوة إال باهلل(( قاؿ: فقبض عليو بيد وعد 
خمساً مع إبهامو فقاؿ: ىذا هلل فما لى؟ قاؿ: ))قل: اللهم اغفر لي وارحمني واىدني وعافني 

اً مع إبهامو ثم أدبر، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى وارزقني(( فأمسك عليهن بيده األخرى وعد خمس
 اهلل عليو وآلو وسلم: ))مؤل يديو من الخير((.

ومنها عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))رأيت إبراىيم صلى اهلل عليو وسلم ليلة أسري بي فقاؿ: يا محمد أقرئ أمتك عني السبلـ 

ىم أف الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعاف وغراسها سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو وأخبر 
 إال اهلل، واهلل أكبر، وال حوؿ وال قوة إال باهلل(( وأخرجو القرشي في شمس األخبار.
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هلل وفي شمس األخبار: وأخرجو الحاكم والنسائي وغيرىم عن خالد بن عمراف أف النبي صلى ا
عليو وآلو وسلم قاؿ: ))خذوا جنتكم (( قالوا: يا رسوؿ اهلل من عدو حضر؟! قاؿ: ))ال بل من 

النار(( قلنا: وما جنتنا من النار؟! قاؿ: ))سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، 
ت، وىن الباقيات وال حوؿ وال قوة إال باهلل فإنهن يأتين يـو القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبا

 الصالحات((.
ومن أمالي اإلماـ المرشد باهلل عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 



وسلم: ))أال أعلمك كلمات إف قلتهن غفر اهلل لك على أنو مغفور لك ، ال إلو إال اهلل الحليم 
 عرش العظيم، الحمد هلل رب العالمين((.الكريم، ال إلو إال اهلل العلي العظيم، سبحاف اهلل رب ال

وفيها: عن أسماء بنت عميس قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ىل في 
البيت إال أنتم يا بني عبد المطلب؟ (( قلنا: ال يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))إذا نزؿ بأحدكم ىم أو غم 

 ، فليقل: اهلل اهلل ربي ال أشرؾ بو شيئاً((.أو سقم أو أزؿ أو أْلواء، قاؿ: وذكر السادسة ونسيتها
وأخرج أبو داود وغيره عن أسماء بنت عميس قالت: قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))أال أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، اهلل اهلل ربي ال أشرؾ بو شيئاً(( وفي بعض 

 الروايات ثبلث مرات.
هلل: عن أبي حياف التيمي عن أبيو قاؿ في قولو تعالى: }َمْن َذا ومن األمالي لئلماـ المرشد با

[ قاؿ: سبحاف اهلل، والحمد هلل، وال 11، الحديد:245الَِّذي يُػْقِرُض اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا {]البقرة:
 إلو إال اهلل، واهلل أكبر.
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اؿ: سمعت رسوؿ اهلل وفي المسند: حدثني اإلماـ زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي" ق
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من قاؿ: أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو وأتوب إليو 

 ثم مات غفر اهلل ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج((.
وأخرج ابن ماجة عن عبد اهلل بن بشر قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: 

 لمن وجد في صحيفتو استغفاراً كثيراً ((. ))طوبى
وعن الزبير رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من أحب أف تسره 

 صحيفتو فليكثر من االستغفار ((.
وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ حين 

اهلل الذي ال إلو ىو الحي القيـو وأتوب إليو ثبلث مرات، من قالها يأوي إلى فراشو: أستغفر 
غفرت ذنوبو وإف كانت كزبد البحر أو عدد ورؽ الشجر أو عدد رمل عالج أو عدد أياـ 

الدنيا((، وفي رواية عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو 
 و وإف كاف قد فر من الزحف((.الحي القيـو وأتوب إليو غفر ل

ومن أمالي المرشد باهلل: عن زيد بن علي عن أبيو عن جده قاؿ: علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم فاطمة + أف تقوؿ: أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو وأستنصره 

مرة غفر اهلل لو، ومن قالها  وأستعصمو وأتوب إليو وىو التواب الرحيم، وقاؿ: ))يا بنية من قالها



مرتين غفر اهلل لو ولوالديو، ومن قالها ثبلثاً غفر اهلل لو ولوالديو ولقرابتو، ومن قالها أربعاً غفر 
 اهلل لو ولوالديو ولقرابتو وألمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم((.
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وسلم لفاطمة: ))ما يمنعك  وأخرج الحاكم عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
، برحمتك أستغيث،  أف تسمعي ما أوصيك بو وتقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيـو

 أصلح لي شأني كلو وال تكلني إلى نفسي طرفة عين((.
وأخرج الحاكم أيضاً عن ابن مسعود أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا نزؿ بو ىم أو 

 ا قيـو برحمتك أستغيث((.غم قاؿ: ))ياحي ي
وأخرج البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))سيد االستغفار 
اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت خلقتني وأنا على عهدؾ ووعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من شر 

إال أنت، من قالها  ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب
من النهار موقناً بها فمات فهو من أىل الجنة، ومن قالها من الليل موقناً بها فمات فهو من 

 أىل الجنة((.
 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))تعلموا سيد االستغفار (( ثم ذكره.

: اللهم اغفر  وعن أـ سلمة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قاؿ كل يـو
 لي وللمؤمنين والمؤمنات ألحق بو من كل مؤمن حسنة((.

وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من لم يكن 
 عنده ماؿ يتصدؽ بو فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة((.

تغفر اهلل للمؤمنين والمؤمنات كل يـو وعن أبي الدرداء عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من اس
سبعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة أحد العددين كاف من الذين يستجاب دعاؤىم ويرزؽ بهم 

 أىل األرض((.
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وأخرج الترمذي عن عائشة رضي اهلل عنها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من جلس في 
ـ من مجلسو: سبحانك اللهم وبحمدؾ أشهد أف ال مجلس فكثر فيو لغطو فقاؿ فيو قبل أف يقو 

 إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك ثبلث مرات إال غفر لو ما كاف في مجلسو ذلك((.



وأخرج القرشي في شمس األخبار: عن أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: 
قلت: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))ال  ))يا أبا ىريرة أال أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ (( قاؿ:

 حوؿ وال قوة إال باهلل وال ملجأ من اهلل إال إليو(( قاؿ: وأخرجو البيهقي.
وأخرج الحاكم عن أبي ىريرة أيضاً عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من قاؿ: ال 

 م((.حوؿ وال قوة إال باهلل كانت لو دواء من تسعة وتسعين داء أيسرىا اله
وأخرج أحمد عن معاذ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ))أال أدلك على باب من 

 أبواب الجنة ؟(( قاؿ: وما ىو؟ قاؿ: ))ال حوؿ وال قوة إال باهلل((.
وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أكثروا من غراس الجنة فإنها 

ا، فأكثروا من غراسها(( قالوا: يارسوؿ اهلل وما غراسها؟ قاؿ: ))ما شاء عذب ماؤىا، طيب ترابه
 اهلل ال حوؿ وال قوة إال باهلل((.

وفي حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي اهلل عنهما أف أباه دفعو إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
ركعتين فضربني  وسلم ليخدمو قاؿ: فأتى عليَّ نبي اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقد صليت

برجلو، وقاؿ: ))أال أدلك على باب من أبواب الجنة؟ (( قلت: بلى قاؿ: ))ال حوؿ وال قوة إال 
 باهلل((.
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وأخرج أبو طالب وابن السني عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وال حوؿ وال قوة إال باهلل، يصرؼ وسلم: ))إذا وقعت في ورطة فقل: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 بها ما شاء من أنواع الببلء((.
 وفي رواية عن ابن عباس ))صرؼ اهلل عنو سبعين باباً من الببلء أولها الهم والغم واللمم((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما من عبد يقوؿ صباح كل يـو ومساء كل ليلة : بسم اهلل 
في األرض وال في السماء وىو السميع العليم ثبلث مرات الذي ال يضر مع اسمو شي ء 

 فيضره شيء((.
وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))دعوة ذي النوف إذ دعا وىو في بطن الحوت: ال إلو إال أنت سبحانك إني كنت من 

مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل لو(( وروي أنو االسم  الظالمين، فإنو لم يدع بها رجل
 األعظم الذي إذا دعي بو أجاب وإذا سئل بو أعطى.

وأخرج الحاكم عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: في قولو تعالى: ))}الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت 



لم دعا بها أربعين مرة فمات من [ أيما مس87ُسْبَحاَنَك ِإّني ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن {]األنبياء:
 موضعو ذلك أعطي أجر شهيد وإف برأ برأ وقد غفر لو جميع ذنوبو((.

وعن سعد سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))اسم اهلل الذي إذا دعي بو 
أجاب وإذا سئل بو أعطى دعوة يونس بن متى(( قلت: يا رسوؿ اهلل ىي ليونس خاصة أـ 

مسلمين؟ قاؿ: ))ىي ليونس خاصة وللمؤمنين إذا دعوا بها، ألم تسمع قوؿ اهلل: لجماعة ال
 [ فهو شرط من اهلل لمن دعاه((.88}وََكَذِلَك نُػْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن {]األنبياء:
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وأخرج ابن مردويو والديلمي عن أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ىذه 
[ نادى بها 87نبياء }الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّني ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن {]األنبياء:اآلية مفزع األ

 يونس في ظلمة ببطن الحوت: يا ذا الجبلؿ واإلكراـ (( قيل: إنها اسم اهلل األعظم.
ظوا بيا أخرج الترمذي عن أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أل

ذا الجبلؿ واإلكراـ (( وفي رواية عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ألظوا بياذا الجبلؿ واإلكراـ 
 فإنهما اسماف من أسماء اهلل العظاـ((.

وعن معاذ بن جبل قاؿ: سمع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجبلً يقوؿ: ياذا الجبلؿ 
 واإلكراـ، قاؿ: ))قد استجيب لك فسل ((.

ثوباف قاؿ: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا انصرؼ من صبلتو استغفر اهلل ثبلثاً ثم وعن 
 قاؿ: ))اللهم أنت السبلـ ومنك السبلـ تباركت ياذا الجبلؿ واإلكراـ((.

أخرج الترمذي عن أبي سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))وكيف أنتم 
قرف واستمع األذف متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟!(( فكأف ذلك ثقل على وصاحب القرف قد التقم ال

أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ لهم: ))قولوا: حسبنا اهلل ونعم الوكيل على 
 اهلل توكلنا((.

وفي الدر المنثور: عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا وقعتم 
 العظيم، فقولوا: حسبنا اهلل ونعم الوكيل ((. في األمر

وعن عائشة أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا اشتد غمو مسح بيده على رأسو ولحيتو 
 ثم تنفس الصعداء وقاؿ: ))حسبي اهلل ونعم الوكيل ((.
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 ((.وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))حسبنا اهلل ونعم الوكيل أماف كل خائف 
وأخرج ابن السني عن أبي الدرداء عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ حين يصبح وحين 

يمسي: حسبي اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت وىو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهلل ما 
 أىمو من أمر الدنيا واآلخرة((.

و وآلو وسلم: ))ما كربني أمر وفي المستدرؾ عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
إال تمثل لي جبريل عليو السبلـ فقاؿ: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي ال يموت 

ذُّؿّْ وََكبػّْْرُه }اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن ال
 [((.111رًا{]اإلسراء: َتْكِبي

وعن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))آية العز }َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلْم 
يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن الذُّؿّْ وََكبػّْْرُه 

[((، وفي رواية: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعلم الغبلـ 111رًا{]اإلسراء: َتْكِبي
من بني ىاشم إذا أفصح سبع مرات }َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك 

 رًا{. يِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن الذُّؿّْ وََكبػّْْرُه َتْكبِ 
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وعن أـ سلمة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: 
إنا هلل وإنا إليو راجعوف، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها(( قالت: فلما توفى أبو 

 لي خيراً منو رسوؿ اهلل سلمة قلت: ما أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فأخلف اهلل
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

وعن زيد بن أرقم رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من قاؿ دبر كل صبلة: 
ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَن، َواْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلمِ  يَن }ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَف ، َوَسبَل

 [ فقد اكتاؿ بالجريب األوفى من األجر((.182-180{]الصافات:
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قلت: يا رسوؿ اهلل أرأيت إف علمت ليلة القدر ما أقوؿ 

 فيها؟ قاؿ: ))قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ((.
لو وسلم على المنبر ثم بكى وعن أبي بكر الصديق أنو قاؿ: قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ

 فقاؿ: ))سلوا اهلل العفو والعافية، فإف أحدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية((.
وعن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))ما سأؿ اهلل العباد شيئاً 

 أفضل من أف يغفر لهم ويعافيهم ((.



قلت يا رسوؿ اهلل علمني شيئاً أدعو اهلل بو، فقاؿ صلى اهلل  وعن العباس بن عبد المطلب قاؿ:
عليو وآلو وسلم: ))سل ربك العافية (( قاؿ: فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسوؿ اهلل علمني 

 شيئاً أسأؿ بو ربي عّزوّجل، فقاؿ: ))يا عم سل اهلل العافية في الدنيا واآلخرة ((.
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وسلم: ))من قاؿ: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق صباحاً  وعنو صلى اهلل عليو وآلو
 مرة ومساًء ثبلثاً لم يضره حمة تلك الليلة((.

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعوذ الحسن 
مة وعين المة، والحسين عليهما السبلـ بقولو: ))أعيذكما بكلمات اهلل التامة من كل شيطاف وىا

 ثم يقوؿ: كاف أبوكم إبراىيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاؽ عليهما السبلـ((.
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 ومن كنوز األدعية المباركة ىذه الجمل النفيسة
[، وقاؿ تعالى: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّني 60قاؿ اهلل تعالى: }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:

اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف فَِإّني َقرِيٌب أُ  ِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 [.186{]البقرة:

وفي أمالي المرشد باهلل: عن النعماف بن بشير قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 [.60ُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:))إف الدعاء ىو العبادة ثم قرأ }َوقَاَؿ رَبُُّكُم ادْ 

وأخرج الحاكم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))الدعاء سبلح 
 المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات واألرض((.

ومنو عن أنس رضي اهلل عنو، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تعجزوا في الدعاء فإنو لن 
 ع الدعاء أحد ((.يهلك م
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وعن أبي أمامة الباىلي رضي اهلل تعالى عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا 
أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: ))اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من 



شريك لك، والفرد ابتغي، وأرأؼ من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك ال 
ال ند لك، كل شيء ىالك إال وجهك، لن تطاع إال بإذنك، ولن تعصى إال بعلمك، تطاع 

فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دوف النفوس، وأخذت بالنواصي، 
وكتبت اآلثار، ونسخت اآلجاؿ، القلوب لك مفضية، والسر عندؾ عبلنية، الحبلؿ ما أحللت، 

ا حرمت، والدين ما شرعت، واألمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدؾ، وأنت والحراـ م
اهلل الرؤؼ الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت لو السماوات واألرض، وبكل حق ىو 

لك، وبحق السائلين عليك أف تقيلني في ىذه الغداة وفي ىذه العشية، وأف تجيرني من 
 النار((.
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ضي اهلل عنها عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يدعو بهؤالء وعن أـ سلمة ر 
الكلمات: ))اللهم أنت األوؿ فبل شيء قبلك، وأنت اآلخر فبل شيء بعدؾ، أعوذ بك من شر  

، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب  كل دابة ناصيتها بيدؾ، وأعوذ بك من المأثم والمغـر
هم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرؽ والمغرب، ىذا ما األبيض من الدنس، الل

سأؿ محمد ربو، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، 
وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، 

وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم إني أسألك وتقبل صبلتي، واغفر خطيئتي، 
فواتح الخير وخواتمو وجوامعو، وأولو وآخره، وظاىره وباطنو، والدرجات العلى من الجنة آمين، 

اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما أبطن، وخير ما أظهر، 
هم إني أسألك أف ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح والدرجات العلى من الجنة آمين، الل

أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من 
الجنة آمين، اللهم إني أسألك أف تبارؾ لي في سمعي وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي 

قبل حسناتي، وأسألك وفي ُخلقي، وفي أىلي، وفي محياي وفي مماتي، وفي عملي، وت
 الدرجات العلى من الجنة آمين(( أخرجو الحاكم في المستدرؾ.
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وأخرج الترمذي عن ابن عمر قاؿ: ما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقـو من 
مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: ))اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحوؿ بو بيننا وبين 

ك ما تبلغنا بو جنتك، ومن اليقين ما تهوف بو علينا مصائب الدنيا، ومتعنا معاصيك، ومن طاعت
اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلو الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، 
وانصرنا على من عادانا، وال تجعل مصيبتنا في ديننا، وال تجعل الدنيا أكبر ىمنا، وال مبلغ 

 سلط علينا بذنوبنا من ال يرحمنا((.علمنا، وال ت
وأخرج أبو داود عن ابن عمر لم يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يدع ىوالء الدعوات 

حين يمسي وحين يصبح ))اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة ، اللهم إني أسالك 
رتي، وآمن روعتي، اللهم احفظني العفو والعافية في ديني ودنياي وأىلي ومالي، اللهم استر عو 

من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من 
 تحتي((.
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ومن األدعية المباركة النافعة ما ذكره اإلماـ المهدي محمد بن القاسم الحوثي الحسيني رضواف 
م الفضل والبركة رواه في شمس األخبار ورفعو اهلل تعالى وسبلمو عليو قاؿ: ىذا الدعاء العظي

إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وروى لو من الفضل ما تقربو عيوف الداعين وىو: ))يا من 
أظهر الجميل وستر القبيح، يا من ال يؤاخذ بالجريرة، وال يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا 

ن بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدي
شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا، ويا 

موالنا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا اهلل أف ال تشوه خلقي في النار(( أخرجو القرشي كما قاؿ 
 اإلماـ والحاكم في المستدرؾ ولو شرح طويل.

شمس األخبار للقرشي وأخرجو الدارقطني في اإلفراد: عن علي عليو السبلـ عن النبي  ومن
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))يا علي احفظ ىذه الكلمات فإنهن ال يقرف في قلب 
منافق، وال يقولهن عبد ثبلث مرات إال خرج من النفاؽ، اللهم إني ضعيف فقو في رضاؾ 

تي، واجعل اإلسبلـ منتهى رضائي، وبارؾ لي فيما رزقتني، واجعل لي ضعفي، وخذ للخير بناصي
 وداً في صدور المؤمنين وعهداً عندؾ، وبلغني برحمتك الذي أرجو من رحمتك((.
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وفي أمالي اإلماـ المرشد باهلل: عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
ىم أو حزف: اللهم إني عبدؾ ابن عبدؾ ابن أمتك، ماض في ))ما قاؿ عبد قط إذا أصابو 

حكمك، عدؿ في قضاؤؾ، أسالك بكل اسم ىو لك سميت بو نفسك وأنزلتو في كتابك، أو 
علمتو أحداً من خلقك، أو استأثرت بو في علم الغيب عندؾ أف تجعل القرآف الكريم ربيع 

 هلل ىمو وأبدلو مكاف حزنو فرحاً((.قلبي، ونور صدري، وجبلء حزني، وذىاب ىمي، إال أذىب ا
قاؿ: يا رسوؿ اهلل فينبغي أف نتعلم ىذه الكلمات قاؿ: ))أجل ينبغي لمن سمعهن أف 

 يتعلمهن((.
وفيها: أنو قدـ على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قبيصة بن المخارؽ فقاؿ: يانبي اهلل افدني 

لمك دعاء تدعو بو كلما صليت الغداة فإني شيخ سيء الحفظ وال تكثر علي، قاؿ: ))أال أع
ثبلث مرات فيدفع اهلل عنك أربعة أنواع من الببلء، البرص، والجذاـ، والفالج، والعمى، ويفتح 
اهلل لك ثمانية من أبواب الجنة تدخل من أي أبوابها شئت، تقوؿ: سبحاف اهلل العظيم وبحمده 

فض علي من فضلك، وأسبغ علي وال حوؿ وال قوة إال باهلل، اللهم اىدني من عندؾ، وأ
 رحمتك، وأنزؿ علي بركاتك((.

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقاؿ: ىل سمعت من رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم دعاء علمنيو؟ قالت: وما ىو؟ قاؿ كاف عيسى بن مريم يعلمو أصحابو قاؿ: 

ك لقضاه اهلل عنو وىو: اللهم فارج الهم،  ))لو كاف على أحدكم جبل ذىب فدعا اهلل بذل
كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني 

 رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواؾ((.
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وعن معاذ بن جبل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم افتقده يـو جمعة فلم يجده فلما 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أتى معاذ فقاؿ: ))يا معاذ ما لي لم أرؾ؟ (( فقاؿ: يا صلى رسوؿ 

رسوؿ اهلل، ليهودي علي أوقية من تبر، فخرجت إليك فحبسني عنك، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا معاذ أال أعلمك دعاء تدعو بو فلو كاف عليك من الدين مثل جبل 

 عنك، فادع اهلل يا معاذ قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع صبر أداه اهلل
الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذؿ من تشاء بيدؾ الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن 

الدنيا واآلخرة تعطيهما من تشاء، وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
 سواؾ((.



جبل أيضاً أخذ بيدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ثم قاؿ: ))يا معاذ إني  وعن معاذ بن
ألحبك (( قاؿ: بأبي وأمي أنت يا رسوؿ اهلل وأنا واهلل أحبك، قاؿ: ))أوصيك يا معاذ أال تدعن 

 دبر كل صبلة أف تقوؿ: اللهم أعني على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك((..
سبلـ عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يدعو بهذا وعن أمير المؤمنين علي عليو ال

الدعاء: ))اللهم أنت الملك ال إلو إال أنت، أنت ربي وأنا عبدؾ، ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنو ال يغفر الذنوب إال أنت، واىدني ألحسن األخبلؽ ال يهدي 

يصرؼ عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك والخير   ألحسنها إال أنت، واصرؼ عني سيئها ال
 كلو بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرؾ وأتوب إليك((.

(1/376) 

 

وعن الحسن بن علي عليهما السبلـ قاؿ: علمني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلمات 
يمن ىديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن أقولهن في قنوت الوتر: ))اللهم اىدني ف

توليت، وبارؾ لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، إنو ال يذؿ 
 من واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت((.

وعن اإلماـ جعفر الصادؽ عن أبيو عن جده عن علي" عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا 
بو أمر دعا بهذا الدعاء، وكاف يقوؿ: إنو دعاء الفرج ))اللهم احرسني بعينك التي ال تناـ،  حز

واكنفني بركنك الذي ال يراـ، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت 
بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندىا صبري، فيا من قل عند 

شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند ببلئو صبري فلم يخذلني، ويا من رءآني على نعمتو 
المعاصي فلم يفضحني، وياذا المعروؼ الذي ال ينقضي أبدًا، ويا ذا النعماء التي ال تحصى 

عددًا، أسألك أف تصلي وتسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت وباركت وترحمت على 
أدرأ في نحور األعداء والجبارين، اللهم أعني على ديني  إبراىيم إنك حميد مجيد، وبك

بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنو، وال تكلني إلى نفسي فيما حضرت، 
يا من ال تضره الذنوب، وال تنقصو المغفرة، ىب لي ما ال يضرؾ، واغفر لي ما ال ينقصك، 

زقاً واسعاً، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك إلهي أسألك فرجاً قريباً، وصبرًا جميبًل، ور 
الشكر على العافية، وأسألك دواـ العافية، وأسألك تماـ العافية، وأسألك الغنى عن الناس، وال 

 حوؿ وال قوة إال بك((.

(1/377) 



 

ومن جوامع األدعية المباركة: ما ذكره صاحب الشفاء وغيره من أدعيتو صلى اهلل عليو وآلو 
)اللهم إني أسألك رحمة من عندؾ تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بو شعثي، وسلم )

وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاىدي، وترد بها ألفتي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، 
وتعصمني بها من كل سوء، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزؿ الشهداء، وعيش 

 ألعداء، وال حوؿ وال قوة إال باهلل((.السعداء، والنصر على ا
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو كاف أكثر دعاء النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))اللهم ربنا 

 آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار((.
ئاً فقلت: وعن أبي أمامة قاؿ: دعا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منو شي

يا رسوؿ اهلل دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منو شيئاً ثم قاؿ: ))أال أدلك على ما يجمع ذلك كلو 
تقولوف: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منو نبيك محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ونعوذ 

يك بك من شر ما استعاذؾ منو نبيك محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأنت المستعاف وعل
 الببلغ وال حوؿ وال قوة إال باهلل((.

(1/378) 

 

وىذا دعاء الصباح المشهور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهلل وسبلمو عليو 
رواه الكثير من أئمتنا رضي اهلل عنهم وىو: اللهم يا من دلع لساف الصباح بنطق تبلجو، وسرح 

ع الفلك الدوار في مقادير تبرجو، وشعشع ضياء قطع الليل المظلم بغياىب تلجلجو، وأتقن صن
الشمس بنور تأججو، يا من دؿ على ذاتو بذاتو، وتنزه عن مجانسة مخلوقاتو، وجل عن مبلئمة  

كيفياتو، يا من قرب من خطرات الظنوف، وبعد عن مبلحظة العيوف، وعلم ما كاف قبل أف 
ما منحني بو من مننو وإحسانو، وكف يكوف، يا من أرقدني في مهاد أمنو وأمانو، وأيقظني إلى 

أكف السوء عني بيده وسلطانو، صل اهلل وسلم على الدليل إليك في الليل األليل، والماسك 
من أسباب حبالك بحبل الشرؼ األطوؿ، والناصع الحسب في ذروة الكاىل األعبل، والثابت 

األبرار، وافتح اللهم لنا القدـ على زحاليقها في الزمن األوؿ، وعلى آلو األخيار، المصطفين 
مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفبلح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصبلح، 

واغرس اللهم في سوح جناني ينابيع الخشوع، وأجر لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب 
لتوفيق فمن اللهم نزؽ الخرؽ مني بأزمة القنوع، إلهي إف لم تبتدئني الرحمة منك بحسن ا

السالك بي إليك إلى واضح الطريق؟ وإف أسلمتني أناتك لقائد األمل والمنى فمن المقيل 



عثراتي من كبوات الهوى؟ وإف خذلني نصرؾ عن محاربة النفس والشيطاف فقد وكلتني إلى 
حيث النصب والحرماف، إلهى أتراني أتيتك إال من حيث اآلماؿ أـ علقت بأسباب حبالك إال 

عدتني ذنوبي من دار الوصاؿ، فبئس المطية التي امتطت نفسي من ىواىا، فواىا لما حين با
 سولت لها ظنونها

(1/379) 

 

ومناىا، وتباً لجرأتها على سيدىا وموالىا، إلهي قرعت باب رحمتك بكف رجائي، وىربت إليك 
من زللي  الجئاً من فرط ىوائي، وعلقت بأطراؼ حبالك أنامل والئي، فاصفح اللهم عما كاف

وخطأي، وأقلني من صرعة دائي إنك سيدي وموالي، ومعتمدي ورجائي في منقلبي ومثواي، 
إلهي كيف تطرد مسكيناً التجأ إليك من الذنوب ىارباً؟ أـ كيف تخيب مسترشداً قصد إلى 

جنابك راغباً؟ أـ كيف ترد ضمآنا ورد الماء شارباً؟ كبل وحياضك مترعة في ضنك المحوؿ، 
وح للطلب والوغوؿ، وأنت اهلل غاية السؤؿ ونهاية المأموؿ، إلهي ىذه أزمة نفسي وبابك مفت

عقلتها بعقاؿ مشيئك، وىذه أعباء ذنوبي درأتها برأفتك ورحمتك، وىذه أىوائي المضلة وكلتها 
إلى جناب لطفك وعفوؾ، فاجعل اللهم صباحي ىذا نازالً علي بضياء الهداية والسبلمة في 

سائي جنة من كيد األعداء ووقاية من مرديات الهوى إنك على كل شيء قدير الدين والدنيا، وم
ُر }تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ ا ْلَخيػْ

ِفي النػََّهاِر َوُتوِلُج النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ، ُتوِلُج اللَّْيَل 
[ سبحانك 26،27اْلَميِّْت َوُتْخِرُج اْلَميَّْت ِمَن اْلَحيّْ َوتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء ِبغَْيِر ِحَساٍب{]آؿ عمراف:

ذا يعلم ما أنت اللهم وبحمدؾ، أشهد أف ال إلو إال أنت، من ذا يقدر قدرؾ وال يخافك؟ ومن 
وال يهابك؟ تألفت بقدرتك الفرؽ، وفلقت برحمتك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، 

 وأنهرت المياه من الصم الصواخيد عذباً وأجاجاً، وأنزلت
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من المعصرات ماء ثّجاجاً، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجاً وىاجاً، من غير أف تمارس 
ال عبلجاً، فيا من توحد بالبقاء، وقهر العباد )وعدؿ في الحكم والقضاء فيما ابتدأت لغوباً و 

بالموت والفنا( صل على محمد خاتم األنبياء، وآلو األتقياء، واسمع ندائي، واستجب دعائي، 
وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأموؿ لكل عسر ويسر، بك 



اىبك ورحمتك خائباً، يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أنزلت حاجتي فبل تردني من سني مو 
 أرحم الراحمين، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم.

(1/381) 

 

 من الكنوز العظيمة والذخائر الفخيمة
 الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم

بلـ عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))من ففي شمس األخبار: عن علي عليو الس
صلى علّي صلى اهلل عليو بها عشر صلوات، ومحا عنو عشر سيئات، وأثبت لو عشر درجات، 

 واستبق ملكاه الموكبلف أيهما يبلغ روحي السبلـ((.
اؿ: ))إف وفيها: عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو ق

 هلل مبلئكة سياحين يبلغوني من أمتي السبلـ ((.
وعنو أيضاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أولى الناس يـو القياـ بي أكثرىم عليَّ 

 صبلة ((.
وفيها: عن علي عليو السبلـ عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))صلوا علي حيثما كنتم فإف 

 ني((.صبلتكم وتسليمكم يبلغ
وفي أمالي أبي طالب: عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 ))صبلتكم عليَّ جواب دعائكم، ومرضاة لربكم، وزكاة ألعمالكم((.
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أكثروا من الصبلة عليَّ يـو الجمعة فإف صبلتكم معروضة(( 

 أخرجو أبو داود.
ي طلحة األنصاري عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أتاني ملك فقاؿ: يا محمد إف اهلل وعن أب

يقوؿ: أما يرضيك أنو ال يصلي عليك أحد من أمتك إال صليت عليو عشرًا، وال يسلم عليك 
 أحد من أمتك إال سلمت عليو عشرًا(( رواه النسائي.

(1/382) 

 

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأخرج الحاكم عن أبي بن كعب رضي اهلل عنو 
إذا ىب ربع الليل قاـ فقاؿ: ))أيها الناس اذكروا اهلل اذكروا اهلل، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، 

جاء الموت بما فيو، جاء الموت بما فيو(( قاؿ: أبي بن كعب فقلت: يا رسوؿ اهلل إني أكثر 



)ما شئت(( قلت: الربع؟ قاؿ: ))ما شئت وإف الصبلة فكم أجعل لك من صبلتي؟ فقاؿ: )
زدت فهو خير لك(( قلت: النصف؟ قاؿ: ))ما شئت وإف زدت فهو خير لك(( قاؿ: اجعل 

 لك صبلتي كلها قاؿ: ))إذف تكفى ىمك ويغفر ذنبك((.
وعن علي رضواف اهلل وسبلمو عليو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كل دعاء 

 يصلى على محمد وعلى آؿ محمد (( أخرجو البيهقي وغيره. محجوب حتى
وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ما جلس قـو مجلساً لم 
يذكروا اهلل فيو ولم يصلوا على نبيهم إال كاف عليهم ترة يـو القيامة فإف شاء عذبهم وإف شاء 

 يهم حسرة يـو القيامة وإف دخلوا الجنة((.غفر لهم(( وفي رواية: ))إال كاف عل
 وعن أبي ىريرة عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليَّ ((.

وعن علي رضواف اهلل وسبلمو عليو عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))البخيل من ذكرت عنده 
 فلم يصل عليَّ (( أخرجو الترمذي.

 يرة في فضل الصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.وفي الباب أحاديث كث

(1/383) 

 

ومن صفاتها: ما رواه كعب بن عجرة أنو قاؿ: لعبد الرحمن بن أبي ليلى أال أىدي لك ىدية 
سمعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم؟ قاؿ: بلى فاىدىا إلّي، قاؿ: سألنا رسوؿ اهلل 

يو وآلو وسلم فقلنا: يا رسوؿ اهلل كيف الصبلة عليكم أىل البيت، فإف اهلل قد صلى اهلل عل
علمنا كيف نسلم عليكم؟ فقاؿ: ))قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت 

على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما 
 إبراىيم إنك حميد مجيد((. باركت على إبراىيم وعلى آؿ

(1/384) 

 

ومن صفاتها من مسند اإلماـ زيد بن علي: عن أبي خالد عدىن في يدي زيد بن علي عليهما 
السبلـ، وقاؿ زيد بن علي: عدىن في يدي علي بن الحسين عليو السبلـ وقاؿ علي بن 

ي: عدىن في الحسين: عدىن في يدي الحسين بن علي عليو السبلـ ، وقاؿ الحسين بن عل
يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ ، وقاؿ علي بن أبي طالب: عدىن في يدي 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عدىن في 



ة يدي جبريل عليو السبلـ (( وقاؿ جبريل عليو السبلـ : ىكذا نزلت بهن من عند رب العز 
عّزوّجل: اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم 

إنك حميد مجيد، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ 
إبراىيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم وعلى 

وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد كما تحننت على إبراىيم آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، 
وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على 

 إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((.
 قاؿ أبو خالد رحمو اهلل تعالى: عدىن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع اإلبهاـ.

 يدي شيخنا شيخ اإلسبلـ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي. قلت: وقد عدىن في

(1/385) 

 

وقد رواىا الشيخ العبلمة عبد الواسع الواسعي رحمو اهلل تعالى مسلسلة من عنده إلى اإلماـ زيد 
عليو السبلـ في كتابو األسانيد الذي ألفو وأخرجو القاضي عياض في كتابو الصبلة على النبي 

وآلو وسلم بزيادة اللهم في كل صبلة من الخمس المذكورة، وقاؿ في التخريج:  صلى اهلل عليو
 أخرجو الترمذي والديلمي وابن مندة.

قلت: وأخرجو اإلماـ البدر محمد بن إسماعيل األمير في الروضة الندية وذكر أنو أخرجو 
ى ساقها البيهقي والحاكم والتيمي وأبو الفضل بن مسدي وغيرىم وقاؿ: إف لو طرقاً أخر 

 الحافظ السيوطي.
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وروى القاضي عياض وىو في نهج الببلغة: باختبلؼ يسير والطبراني عن سبلمة الكندي كاف 
علي عليو السبلـ يعلمنا الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، اللهم داحي المدحوات، 

حننك على محمد عبدؾ وبارئ المسموكات، اجعل شرايف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة ت
ورسولك، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات 

األباطيل كما حمل، فاضطلع بأمرؾ لطاعتك مستوفزاً في مرضاتك، واعياً لوحيك، حافظاً 
ىديت لعهدؾ، ماضياً على نفاذ أمرؾ، حتى أورى قبساً لقابس آالء اهلل تصل بأىلو أسبابو، بو 
القلوب بعد خوضات الفتن واإلثم وأنهج موضحات األعبلـ ونائرات األحكاـ ومنيرات 



اإلسبلـ، فهو أمينك المأموف، وخازف علمك المخزوف، وشهيدؾ يـو الدين، وبعيثك نعمة، 
ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح لو في عدنك، وأجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنآت 

ثوابك المحلوؿ، وجزيل عطائك المعلوؿ، اللهم أعِل على بناء الناس  لو غير مكدرات من فوز
بناه، وأكـر مثواه لديك ونزلو، وأتم لو نوره وأجزه من ابتعاثك لو مقبوؿ الشهادة ومرضي المقالة 

ذا منطق عدؿ وكبلـ فصل وبرىاف عظيم، اللهم اجمع بيننا وبينو في برد العيش وقرار النعمة 
 ء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.ومنى الشهوات وأىوا
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وروى القاضي عياض: أيضاً عن أمير المؤمنين علي عليو السبلـ في الصبلة على النبي صلى 
وا َعَلْيِو َوَسّلُموا اهلل عليو وآلو وسلم }ِإفَّ اللََّو َوَمبلَِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّ 

[ لبيك اللهم وسعديك صلوات اهلل البر الرحيم والمبلئكة المقربين 56َتْسِليًما{]األحزاب:
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد 

، الشاىد البشير، بن عبد اهلل خاتم النبيين والمرسلين، وإماـ المتقين، ورسوؿ رب العالمين
 الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليو السبلـ.

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو كاف يقوؿ:إذا صليتم على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
فأحسنوا الصبلة عليو فإنكم ال تدروف لعل ذلك يعرض عليو وقولوا: اللهم اجعل صلواتك 

ن وإماـ المتقين وخاتم النبيين محمد عبدؾ ورسولك إماـ ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلي
الخير وقائد الخير ورسوؿ الرحمة، اللهم ابعثو مقاماً محموداً يغبطو فيو األولوف واآلخروف، 

اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم بارؾ 
 ىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد.على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت علىإبرا
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وأقوؿ في ختاـ ىذه الباقة العطرة الفواحة المختصرة جدًا، والثقة باهلل سبحانو وتعالى 
واالعتصاـ بحبلو المتين واتباع أوامره سبحانو وتعالى وأوامر رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

لو وسلم واإليماف الخالص واالمتثاؿ الصادؽ لما وترؾ مناىيو ومناىي رسولو صلى اهلل عليو وآ
في كتابو الكريم وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم والعض عليهما بالنواجذ، واالعتصاـ 

بحبلهما في كل شيء، وحسن االتباع في السلوؾ والمنهج والتفكر والرجاء، وأف اليزاؿ اللساف 



كنات في الليل والنهار وعدـ اليأس ىي جماع رطباً من ذكر اهلل تعالى في كل الحركات والس
 األمور وانشراح الصدور وغاية السرور.

 وهلل بعض الفضبلء حيث يقوؿ:
 وإذا أسبل الظبلـ رواقاً 

 
 وخبل معشر بو فاستراحوا

 
 فأنا رافع األكف إلى من

 خطرة القلب عنده إيضاح
 

 قائبًل: رب أنت تعلم بالحاؿ
 

 ففيم السؤاؿ واإللحاح
 

 يأس راـ ىـر رجائيوإذا ال
 

 قاؿ حسن الرجا لو: ال براح
 

 ولعمري ال يهـر اليأس ظني
 

 واإللو المؤمل المستماح
 

 لو تكوف السماء واألرض رتقاً 
 

 أو تجوؿ السيوؼ واألرماح
 

 ىذه نية الكراـ لعمري
 

 وبها طاؿ ما استراحوا وراحوا
 



 كلما جاءىم من اليأس كأس
 

 فلهم من رجائهم أقداح
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 تنبيهاف
 في ختاـ ىذه الوريقات وىذا الجمع والجهد المتواضع:

األوؿ: أني لم ألق من العناء والتعب شيئاً يذكر؛ ألف العلماء األولوف قد سجلوا وحرروا كل 
شيء جزاىم اهلل تعالى خيراً على نواياىم الحسنة وأعمالهم الخيرة، فلم أعمل شيئاً سوى النقل 

تعالى التوفيق، ولو الحمد والشكر رب العالمين بكرة وأصيبل، فمن  من محلو ومن أخرجو وباهلل
أراد البحث عن األسانيد ونحوه فذلك بابو مفتوح وواسع للمريدين ولن يحـر األجر إف شاء اهلل 

 تعالى.
وفي المقدمة إشارة خاطفة إلى كبلـ بعض العلماء عن المسنونات والمندوبات والنوافل وأف 

 لنوافل الضعيفة رواياتها بنية القربة أو بنية مشروطة.للمسلم إقامة بعض ا
الثاني: ىو األىم والمهم أف ال يتهاوف المرء بالفرائض ركوناً بأداء بعض النوافل رغبة بما ورد 

من الترغيب فيها؛ ألنو ال مقارنة بين المسنونات والفرائض؛ ألف شأف الفرائض شأف عظيم 
صلوات الخمس المفروضة وإقامتها في أوقاتها مع مراعاة وخطر التفريط بها جسيم، وألف في ال

طهارتها وواجباتها ومسنوناتها من تكبير اإلحراـ إلى تمامها بالتسليم أفضل وأكبر األجر وأرفع 
الدرجات وأقرب القربات، وإف في إقامة فريضة واحدة ما يتضاعف ويزيد على أجر من أقاـ 

ات ليست إال تبع يؤجر المرء على فعلها وال يعاقب المسنونات والنوافل كلها؛ ألف المسنون
 على تركها.
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أما الصلوات المفروضة فهي واجبة وىي الفارقة بين الكفر واإلسبلـ ويؤجر المرء على فعلها 
األجر العظيم ويعاقب على تركها بالعذاب الجسيم، إف الصلوات المفروضة ىي النور 

يـو وليلة خمس مرات، فهي تراثو العريق وكنزه الثمين المتصاعد من عمل المسلم في كل 
وحصنو الحصين ومكسبو العظيم المذخور لحياتو ولمماتو وىي الخير العميم والفضل الجسيم 



العائد بالسعادة والخير إلى كل مسالك حياة المسلم، فهي نور الروح، وحياة القلب، وطمأنينة 
ء الخالق جل وعبل، وامتثاؿ لؤلمر، وصبلح الوجداف، وصحة البدف، وبهاء الجسم، وإرضا

لؤلحواؿ، وعمارة للديار، وجلب للرزؽ، وشفاء لؤلسقاـ، وأماف األوطاف، ودواء لآلالـ، ومفتاح 
، ومزلزلة لؤلعداء، وناىية عن الفحشاء  للفرج، ومطردة للشيطاف، ومزيلة للهمـو والغمـو

منين، وعز المسلمين، واتباع لمنهاج والمنكر، وطريق المتقين، وفبلح الصالحين، وفوز المؤ 
النبيين، وطريق المرسلين، وسبيل إلى سعادة الدنيا واآلخرة، وىي فضل اهلل تعالى ومنتو وكرامتو 

لعباده ال تحصى فوائدىا، وال نحيط ِبَعدّْ فضلها، يتروح بها المسلم في اليـو والليلة خمس 
 صاً مخلصاً.مرات فيتوب ويخشع لخالقو عّزوّجل ويرغب إليو خال
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وال غرابة إذف فؤلنها صبلحُو وفبلحُو ونجاحُو ودرجاتُو وألنها الركن الثاني التي بني عليها الدين 
الحنيف وألنها عماده وعموده الوثيق وألنها ىي الفارقة بين الكفر واإليماف والناىية عن النفاؽ 

، وصلتو الدائمة في الليل والنهار والعصياف ملجأ المسلم في كل مهمة، ومبلذه لكل مدلهمة
والعشي واإلبكار بباريو عّزوّجل المستحق لها دوف سواه، وألنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، 
وتقوده إلى جنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقين إف شاء اهلل تعالى، قاؿ اهلل تعالى: 

[، وقاؿ تعالى: }َأِقِم 238َوُقوُموا ِللَِّو قَانِِتيَن{]البقرة: }َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّبَلِة اْلُوْسَطى
الصَّبَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُػْرآَف اْلَفْجِر ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف 

يَن ُحنَػَفاَء [، وقاؿ تعالى: }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلصِ 78َمْشُهوًدا{]اإلسراء: يَن َلُو الدّْ
[، وقاؿ تعالى: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 5َويُِقيُموا الصَّبَلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة{]البينة:

ُهْم ِمْن ِرْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأْف يُْطِعُموِف، ِإفَّ ال ْعُبُدوِف، َما ُأرِيُد ِمنػْ ِة َواإِلنَس ِإالَّ لِيػَ لََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَّ
[ وثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف ملتجئاً 58-56اْلَمِتيُن{]الذاريات:

إلى اهلل بالصبلة في كل وقت وحين وثبت عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))أرحنا بالصبلة يا 
))ما تحبب إلي عبدي بأحب من أداء  ببلؿ (( وفي الحديث القدسي الشريف قاؿ اهلل تعالى:

 ما افترضت عليو ((.
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وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))وال دين لمن ال صبلة لو إنما موضع الصبلة من الدين  
 كموضع الرأس من الجسد ومن ضيعها فهو لما سواىا أضيع((.

لقيامة من عملو صبلتو فإف وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))إف أوؿ ما يحاسب بو العبد يـو ا
 صلحت فقد فلح ونجح وإف فسدت فقد خاب وخسر((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم 
 تغش الكبائر((.

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ما من امرئ تحضره صبلة مكتوبة فيحسن وضوءىا 
 ها إال كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدىر كلو((.وخشوعها وركوع

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))حافظوا على الصلوات الخمس فإف اهلل تبارؾ وتعالى إذا كاف 
يـو القيامة يدعو بالعبد فأوؿ ما يسألو عن الصبلة فإف جاء بها تامة وإال زخ في النار(( وفي 

 ج في النار((.رواية: ))ز 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ال يزاؿ الشيطاف ىائباً مذعوراً من المؤمن ما حافظ على 

 الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليو فألقاه في العظائم((.
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ ألنس: ))يا أنس صل صبلة مودع ترى أنك ال تصلى 

رب ببصرؾ موضع سجودؾ حتى ال تعرؼ من عن يمينك وال من عن يسارؾ، بعدىا أبدًا، واض
 واعلم أنك بين يدي من يراؾ وال تراه(( واآليات الكريمة واألحاديث الشريفة كثيرة.

وقاؿ بعضهم: لو لم تكن الصبلة على رأس العبادات لعدت من أفضل العادات، وحقاً فإف 
 ة والصحية والدينية والسلوكية وغير ذلك.للصلوات مكانتها العظيمة الروحية والبدني
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وقد جمعت بعض الفوائد من األحاديث الشريفة واألقواؿ المنيفة في كتاب الصلوات المنوه 
عنو أوالً الذي ىذا ملحق بو واهلل تعالى الموفق والهادي إلى أقـو سبيل والقصد اإلشارة ألف 

روف فجمعوا فيو آالؼ المؤلفات الموسعة الباب واسع جداً جداً طرقو األولوف واآلخ
والمختصرة والقصد التذكير ولفت األنظار إلى كنوز الدنيا واآلخرة قاؿ اهلل جل وعبل: }َوذَّكْر 

[ ونفسي أحق بالتذكير من القريب والبعيد وال حوؿ 55فَِإفَّ الذّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن {]الذاريات:
يم وعلى بركات اهلل في البداية والختاـ سائلين المولى عّزوّجل أف وال قوة إال باهلل العلي العظ

يجعل األعماؿ واألقواؿ خالصة لوجهو الكريم، وأف يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادتو، وأف 
يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأف يحسن الختاـ بجوده وكرمو 



لواسعة ذوالفضل العظيم وأرحم الراحمين، وسبحاف اهلل وإحسانو ورحمتو إنو صاحب الرحمة ا
وبحمده سبحاف اهلل العظيم، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلو وأصحابو الراشدين وسلم 

 تسليما.
والحمد هلل الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي 

اهلل تعالى ومغفرتو قاسم بن أحمد بن المهدي محمد بن القاسم  العظيم وكتب المفتقر إلى عفو
بن محمد الحوثي الحسيني وفقو اهلل تعالى لصالح القوؿ والعمل والمؤمنين والمؤمنات آمين 

 آمين آمين.
خمسة عشر وأربعمائة   ى1415وحرر لعلو السادس عشر من شهر رجب األصب من عاـ 

اهلل تعالى من بركاتها ونفحاتها ونورىا ودوامها على مدى وألف للهجرة النبوية الشريفة، زاد 
 الليالي واألياـ آمين آمين.
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